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ЕНЕРГІЯ ТВОРЕННЯ:  
ДО ІСТОРІЇ КУБАНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ

Віктор Чумаченко

ÓÄÊ  39(470.62)

Я никогда не гнул рабски спину, не строил 
пошлых улыбок начальству, а надеялся до-
стигнуть общественного положения толь-
ко честным трудом. А так как на службе 
русской сам по себе труд по совести часто 
не особенно высоко ценится, то мои два дос-
тоинства обречены только верить и ждать.

М. А. Дикарев. Автобиография
(Екатеринодар, 1899 г.)

Кубанська етнографія має свою історію, що 
налічує два століття – з часу появи в харків-
ських альманахах і столичних наукових журна-
лах перших публікацій козачого просвітителя 
К. Россінського. І хоч упродовж десятиліть це 
був лише маленький струмочок, тонка, майже 
пунктирна нитка, ладна в будь-який момент 
перерватися, вона все-таки була, а тому має і 
своїх героїв, і свої традиції.

Для цього звернімося до витоків кубан-
ської етнографії, побіжно висвітлимо її клю-
чові моменти. За часів перших кубанських  
козацьких поселенців російська преса не була 
зіпсована гламуром, і якщо редакція бралася 
публікувати науковий твір, то не намагалася 
його переробити, підлаштовуючись під сма-
ки обивателів. «Високі» жанри на сторінках 
вітчизняної періодики органічно сусідили з 
«низькими». Де друкуватися, кубанським 
«платонам і невтонам» вибирати не доводило-
ся, крім того, науки ще до кінця не виокреми-

лися, і всі відчували себе знавцями широкого 
профілю. Ось чому нариси військового про-
тоієрея Россінського, зокрема, «Промова про 
успіхи просвіти в окрузі Війська Чорномор-
ського, виголошена під час відкриття Чорно-
морської гімназії в м. Катеринодарі 1820 р., 
травня 17 дня» («Речь об успехах просвеще-
ния в округе Войска Черноморского, говорен-
ная при открытии Черноморской гимназии в 
г. Екатеринодаре 1820 г., мая 17 дня»), можна 
розцінювати як твори з елементами кількох 
наук, що зачиналися на кубанській землі: іс-
торії, статистики, соціології, кліматології, епі-
деміології та етнографії. Такий початковий на-
уковий синкретизм був частково вимушеним і 
пояснювався не лише недостатнім розвитком 
цих наук у загальноросійському масштабі, але 
й відсутністю тоді відповідних кадрів та необ-
хідної наукової бази в окраїнній Чорноморії.

Сподвижник К. Россінського, учитель 
очолюваної ним військової гімназії, Іван Мат-

У статті подано історіографічний огляд етнографічних досліджень Кубані. Проаналізовано наукові та літературні 
джерела, починаючи з перших десятиліть XIX ст. і до сьогодення, у яких мовиться про особливості культури та по-
буту козаків-чорноморців; показано зв’язки кубанських дослідників з науковими осередками в Україні. 

Ключові слова: етнографія Кубані, козацтво, традиційна культура. 

Historiographical review of ethnographic studies of Kuban is proposed in the article. Scientific and literary sources since the 
early XIXth century till nowadays are analyzed. They are mainly dedicated to the peculiarities of culture and life of the Black 
Sea Cossacks. The interrelation of Kuban explorers with scientific centers in Ukraine is shown.

Keywords: ethnography of Kuban, Cossacks, traditional culture.
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війович Сбітнєв (1800–1856) залишив нам 
«Спогад про Чорноморію» («Воспоминание о 
Черномории») і нарис «Прогулянка по Воспор-
ській протоці і по берегах Азовського моря в 
1820 р.» («Прогулка по Воспорскому проливу 
и по берегам Азовского моря в 1820 г.»). У цих 
творах віднаходимо перші «живі» етнографічні 
замальовки життя мешканців Катеринодара і 
Тамані, а також розсип грецьких сказань і ле-
генд, зібраних допитливим педагогом під час 
вельми небезпечної подорожі прибережними 
азовськими поселеннями, жителями яких були 
рибалки, контрабандисти та інші відчайдухи.

Інший соратник К. Россінського, тала-
новитий учитель Щербинівського училища, 
Яків Семенович Мишковський переінакшив 
на кубанський лад знамениту бурлескно-тра-
вестійну поему І. Котляревського «Енеїда». 
Його історична поема «Харько, запорозький 
кошовий» («Харько, запорожский кошевой»), 
написана протягом 1820–1840-х років, до-
носить до сучасного читача інформацію про 
одяг, їжу, прикмети, побут і способи господа-
рювання перших кубанських поселенців. Чого 
тільки вартує раблезіанський опис застілля, 
влаштованого на честь козацького ватажка 
Харька (прообраз Захарія Чепіги) в одному 
з безіменних поселень, з докладним перера-
хуванням усіх тодішніх напоїв, різноманітних 
смаколиків і кулінарних шедеврів!

Традиції етнографічної «котляревщини» у 
Чорноморії продовжив учень К. Россінсько-
го, майбутній отаман Чорноморського козаць-
кого війська, Яків Герасимович Кухаренко 
(1799–1862). Його оперета «Чорноморський 
побут на Кубані між 1794 і 1796 роками» 
(«Черноморский быт на Кубани между 1794 и 
1796 годами»; 1836 р.) належить до найвищих 
досягнень у цьому жанрі драматургії. Вона по 
вінця наповнена народними піснями, жартами, 
прислів’ями та приказками. Окремі сцени на-
гадують написані у формі діалогів глави з під-
ручника етнографії. Наприклад та, у якій герої 
із запалом перераховують, скільки різних страв 
можна приготувати зі звичайного борошна і як 
саме це можна зробити. Я. Кухаренко першим 

з кубанських учених зрозумів необхідність про-
фесійного наукового спілкування, яке він знай-
шов для себе в гуртку харківських романтиків 
(комунікуючи з І. Срезневським, А. Метлин-
ським, М. Костомаровим, О. Корсуном та ін.), 
для яких він став повноважним етнографічним 
послом у далекій та екзотичній Чорноморії. Під 
впливом іменитих друзів були написані його ет-
нографічні нариси: «Вороний кінь» («Вороной 
конь»), «Пластуни» («Пластуны»), «Вівці і ча-
бани в Чорноморії» («Овцы и чабаны в Черно-
мории»), «Козак Мамай» («Казак Мамай») та 
«Сирота-мова» («Сирота-язык»). Листи, адре-
совані Яковом Герасимовичем з Катеринодара в 
Харків, містять численні етнографічні дарунки 
його друзям, що групувалися тоді навколо Імпе-
раторського харківського університету, та й самі 
вони написані в жанрі «жартівливих козачих 
листів», який він намагався відродити під личи-
ною злегка осучасненого літературного жанру.

В етнографічному розмаїтті Кубані шукав 
свій «козачий стиль» видатний літератор дру-
гої половини XIX ст. Василь Семенович Мова 
(1842–1891). Ще навчаючись за направлен-
ням рідного війська на історико-філологічному 
факультеті Харківського університету, він ра-
зом з групою ентузіастів працював над збором 
матеріалу для українського словника і продо-
вжив цю роботу після повернення на батьків-
щину. Важливе значення для становлення його 
наукових поглядів у галузі народознавства 
мало знайомство і спілкування з великим уче-
ним Олександром Потебнею, під впливом яко-
го В. Мова зайнявся поетичним перекладом 
«Слова о полку Ігоревім». Етнографічна драма 
«Старе гніздо і молоді птахи» («Старое гнездо 
и молодые птицы»), що її В. Мова писав про-
тягом двадцяти років, вважається найвищим 
досягненням цього жанру і його заключним 
вражаючим акордом в українській класичній 
літературі. Текст перенасичений унікальними 
прислів’ями та приказками, описами народних 
традицій і обрядів, поданими на тлі картини 
трагічного розпаду патріархальної козацької 
родини. Надзвичайно докладно описано ве-
сільний обряд, що вражав уяву театрального 
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Студії з історії науки та етнокультури українців

глядача (і читача), зокрема, проїздом весіль-
ного поїзда через розкладене на дорозі очисне 
багаття. Василь Семенович записував народні 
пісні і сам писав тексти на кшталт народних, 
музику до яких складав його друг фолькло-
рист Я. Бігдай («Ой, у луг, у луг потягну я...», 
«Ой, чи є що в світі краще...» та ін.). На жаль, 
його численні записи оповідей старожилів про 
козаче минуле, великі етнографічні нариси, 
перераховані в описах його літературної та на-
укової спадщини, до нас не дійшли.

Істотний внесок у становлення кубан-
ської етнографії зробили діячі, які зазвичай 
асоціюються з історією та історичною пу-
бліцистикою, – Прокіп Петрович Королен-
ко (1834–1913) та Іван Діомидович Попко 
(1819–1893). І це не випадково. Для них 
історія була не якимось вихолощеним пред-
метом, а насамперед історією живих людей 
з їхніми бідами і сподіваннями, пошуками 
щастя, що адекватно відбилися не тільки в 
документах, але й в усній народній творчості, 
народних традиціях і обрядах. Перші роботи 
П. Короленка друкувалися вже в перші роки 
видання місцевої газети «Кубанские войско-
вые ведомости». Історична праця І. Попка 
«Чорноморські козаки в їх цивільному та 
військовому побуті» («Черноморские казаки 
в их гражданском и военном быту»; 1858 р.) 
може вважатися і першою класичною працею 
з місцевої козачої етнографії, настільки вона 
етнографічна за змістом.

Окрема глава в історії кубанської етно-
графії пов’язана з діяльністю дослідника ро-
сійсько-українського етнокультурного пору-
біжжя Митрофана Олексійовича Дикарева. 
Починав він у себе на батьківщині, у Вороне-
жі, але повністю розкрив свій талант органі-
затора, збирача й інтерпретатора отриманих 
спільними зусиллями матеріалів у нас, на Ку-
бані. Через його епістолярні контакти Кубань 
в останньому десятилітті XIX ст. мала зв’язки 
з усіма видатними діячами етнографічної на-
уки, істориками і лінгвістами: Б. Грінченком, 
І. Франком, Ф. Вовком, М. Грушевським, 
О. Кониським, П. Кулішем, М. Костомаро-

вим, О. Лазаревським, Бодуеном де Курте-
не, М. Драгомановим, Д. Багалієм, В. Гна-
тюком, І. Шишмановим та ін. За допомогою 
створеної ним етнографічної кореспондент-
ської мережі записано для нас тисячі сторі-
нок автентичного фольклору. Праці самого 
Митрофана Олексійовича друкували найпре-
стижніші російські та українські видання того 
часу («Этнографическое обозрение», «Ки-
евская старина», «Етнографічний збірник», 
«Матеріали до українсько-руської етнології», 
«Κρύπταδιά», «Памятная книжка Воронеж-
ской губернии на 1892 год», «Кубанский сбор-
ник»), рецензії та відгуки на них знаходимо в 
наукових журналах Франції, Німеччини, Чехії 
(«Revue des Revues et Revue d’Europe et d’Amé-
rique»). Окремий збірник його праць з міфоло-
гії вийшов за редакцією видатного письменни-
ка і вченого-гуманітарія І. Франка (Посмертні 
писання Митрофана Дикарева з поля фольк-
лору і мітології / передмова І. Франка // 
Збірник філологічної секції НТШ. – Львів, 
1903. – Т. VI. – I–VII, 258 с.). 

Складеними М. Дикаревим тематичними 
програмами користувалися десятки дослід-
ників народного життя. З його послідовників 
згодом постала ціла низка самостійних дослід-
ників, серед них і знаменитий «козачий Коб-
зар» Олександр Юхимович Півень (1872–
1962), автор близько трьох десятків книг, до 
яких увійшли зафіксовані ним фольклорні тек-
сти і написані під їх впливом власні твори.

Також слід згадати соратника і покро-
вителя М. Дикарева за часів його служби у 
Воронезькому земстві Федора Андрійовича 
Щербину (1849–1936). Перші етнографіч-
ні роботи Ф. Щербини були опубліковані в 
«Киевской старине» та «Этнографическом 
обозрении» ще до його повернення на Ку-
бань після багаторічної праці на Воронеж-
чині. Четвертий том його фундаментальної 
праці «Історія Кубанського козачого війська» 
(«История Кубанского казачьего войска»), 
над яким від працював до самого від’їзду в 
еміграцію, повинен був подати найширшу 
картину кубанських козачих звичаїв, пред-
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ставити зразки пісенного і оповідного фоль-
клору. З цією метою військовою канцелярією 
в 1904 році був оголошений загальнокубан-
ський збір фольклорних та етнографічних 
записів, який відбувався за опублікованою 
Ф. Щербиною програмою. Нариси до цьо-
го тому були втрачені під час громадянської 
війни, у фондах Державного архіву Красно-
дарського краю вціліли лише окремі записи. 
Однак те, що не вдалося здійснити при під-
готовці та виданні «Історії...», знайшло своє 
цікаве втілення в першому томі мемуарів уче-
ного, правда, це неначе художня енциклопе-
дія життя лише однієї станиці – його рідної 
Новодерев’янківки, але зафіксовані там кар-
тини народного буття легко екстраполювати 
на духовне (культурне) життя всієї історичної 
Чорноморії. І в цьому нам вбачається непе-
ресічне значення «етнографічних» мемуарів 
знаменитого кубанського літописця.

Кінець XIX – початок XX ст. на Кубані 
ознаменувався значною активізацією фольк-
лорних досліджень. Пояснюється це святкуван-
ням 200-річчя Кубанського козачого війська. До 
цієї дати були приурочені знамениті збірники 
Я. Бігдая (1855–1909), збір і видання козачого 
фольклору з ініціативи Військового міністерства, 
яке намагалося використовувати усну народну 
творчість з виховною метою. Із цим періодом 
пов’язана експедиція Олександра Антоновича 
Кошиця (1875–1944) і діяльність регента вій-
ськового хору Григорія Митрофановича Кон-
цевича (1863–1937), які мали підготувати для 
станичних і полкових бібліотек видання відпо-
відного місцевого пісенного репертуару.

За радянських часів цей матеріал довго не 
був затребуваним і навіть негласно забороняв-
ся. Талановиті самородки кубанської землі, які 
мали тягу до етнографічних досліджень, зму-
шені були реалізовувати свої прагнення в Ле-
нінграді, Москві та Україні. Так, у Петербурзі 
утвердилися як великі вчені Афанасій Семе-
нович Бежкович (1890–1977) і Леонід Іва-
нович Лавров (1909–1982). В Україні, перш 
ніж повернутися на рідну Кубань, набув ви-
знання видатний лінгвіст, уродженець станиці 

Костромської, Іван Григорович Чередниченко 
(1898–1968), з ім’ям якого пов’язане станов-
лення кубанської діалектології, організація 
щорічних діалектологічних практик студентів 
історико-філологічного факультету Красно-
дарського педагогічного інституту.

У повоєнні часи вихід поодиноких нових 
фольклорно-етнографічних видань або супро-
воджувався гучними ідеологічними скандала-
ми (наприклад, збірка «Пісні козаків Кубані» 
(«Песни казаков Кубани»), укладена І. Варав-
вою), або ж ті нечисленні надруковані книги 
вміщували лише ідеологічно витримані тексти, 
а в гіршому разі – навіть зразки радянського 
псевдофольклору. Однак саме в 1960-х роках 
питання фольклористики та етнографії набра-
ли актуальності в кубанській науковій спіль-
ноті. Проте справжній перелом настав після 
1985 року, коли про свої права на рідну куль-
туру голосно заявило козацтво, а потім відбу-
лося повалення тоталітарного режиму.

Звільнення етнографії та фольклористики 
від ідеологічних пут дозволило перевидати 
низку класичних праць (зокрема, Я. Бігдая, 
Г. Концевича), випустити у світ фольклорні 
збірники, складені талановитим керівником 
Кубанського козачого хору В. Захарченком. 
Крім літніх наукових практик студентів філо-
логічного факультету Кубанського державного 
університету, було організовано масштабні екс-
педиції (створеного при хорі з ініціативи про-
фесора Захарченка) Центру народної культу-
ри Кубані. Етнографічні видання Кубанського 
державного університету були в короткий тер-
мін доповнені капітальними працями вчених 
названого Центру і згодом перевершили їх як 
за обсягом, так і за якістю. Важливу роль у 
становленні кубанської етнографічної школи 
зіграла організаторська, наукова і педагогіч-
на діяльність кубанця, вихованця Ленінград-
ського університету, професора М. Бондаря.

Початок 1990-х років став часом форму-
вання нової південноросійської етнографічної 
школи, організатором і натхненником якої став 
молодий учений М. Семенцов. Продовжу-
ючи дикаревську традицію вивчення народ-
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Студії з історії науки та етнокультури українців

ної культури, він обрав для своїх досліджень 
надзвичайно цікаву тему народної медицини. 
Проте головне, що М. Семенцов взяв від свого 
видатного попередника, – це чітке розуміння 
того, що сучасна наука не повинна бути чимось 
суто індивідуальним, а треба спілкуватися, 
обмінюватися знаннями та досвідом, робити 

спільну справу. Ініціатива великого наукового 
значення набула вияву у формі проведення ре-
гулярних регіональних Дикаревських читань, 
на яких підбиваються підсумки фольклорно-
етнографічних досліджень. Вийшло 18 томів 
наукового збірника, що презентують діяль-
ність етнографічної спільноти Кубані.

Переклад з російської мови Галини Бондаренко

Summary

Historiographical review of ethnographic studies of Kuban is proposed in the article. Scientific and 
literary sources since the early XIXth century till nowadays are analyzed. They are mainly dedicated to the 
peculiarities of culture and life of the Black Sea Cossacks. The interrelation of Kuban explorers with scientific 
centers in Ukraine is shown. The history of Kuban ethnography is known for two centuries – since the 
appearance of the first published works of the Cossacks teacher K. Rossynskyi (1820) in Kharkiv almanacs 
and capital scientific magazines.  The studies of his associates I. Sbitniev, Ya. Myshkovskyi become known 
at the same time. Information on clothes, food, signs, life and ways of farming and housekeeping of the first 
Kuban settlers is presented in them. 

Traditions of ethnographic kotliarevshchyna in the Black Sea area have been continued by the future 
otaman of the Black Sea Cossacks army Yakiv Kukharenko (1799–1862). In 1836 he has created the 
operetta The Black Sea Area Life in Kuban between 1794 and 1796. He is the first person among Kuban 
scientists who has understood the necessity of professional scientific intercourse. He has found it in the 
society of Kharkiv romanticists I. Sreznevskyi, A. Metlynskyi, M. Kostomarov, A. Korsun, etc. An 
outstanding writer of the late XIXth century Vasyl Mova (1842–1891) has been looking for his Cossack 
style in Kuban ethnographic diversity. 

 Prokip Korolenko (1834–1913) and Ivan Popko (1819–1893) have made an essential contribution into 
Kuban ethnography formation. Historical work by I. Synytsia Black Sea Area Cossacks in Their Civil and 
Military Life (1858) also may be considered as the first classical study on the local Cossack ethnography. 

A separate chapter in the history of Kuban ethnography is connected with the work of Mytrofan 
Dykariev as a researcher of Russian-Ukrainian ethnocultural boundary. Kuban has been connected with all 
outstanding figures of Ukrainian ethnographic science, historians and linguists in the last decade of the XIX 
century due to his contacts. The ethnographic correspondent system created by him has fixed thousands of 
pages of authentic folklore. The scientific work of Fedir Schcerbyna has started at the same time. 

The late XIXth – early XXth centuries are marked with the significant intensification of folklore 
studies. It is explicated with the celebration of the 200th anniversary of Kuban Cossacks Army creation. 
Famous collections of A. Bihdai (1855–1909), acquisition and publication of the Cossacks folklore initiated 
by the Military Ministry have been edited to this date.

Such information has been forbidden secretly for many years during the Soviet period. Talented 
ethnographers from Kuban have been forced to search for their aspirations fulfilment in Leningrad, Moscow 
and Ukraine (A. Bezhkovych, L. Lavrov, I. Cherednychenko). Scanty books, published during the postwar 
period, have been done as a collection of ideologically sustained texts. In 1990s folklore and ethnographic 
expeditions (initiated by V. Zakharchenko, M. Bondar, M. Sementsov) have been started in Kuban. 
Ethnographic editions dedicated to Kuban culture have appeared. These are in particular 18 volumes of 
the scientific collection of Dykariev Readings, presenting the activities of Kuban ethnographic community. 

Keywords: ethnography of Kuban, Cossacks, traditional culture.
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УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНІ АТЛАСИ  
ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ  

І СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ 

Анатолій Авраменко

ÓÄÊ  930.253(477)

Одним з ефективних і наочних способів передачі достовірної історичної інформації є створення історико-біо-
графічних атласів. У статті проаналізовано досвід укладання меморіальних біографічних атласів у США, Англії, 
СРСР та на Кубі. Інститут досліджень діаспори в Києві розробляв глобальний атлас «Українці в світі (в мапах, 
текстах, ілюстраціях)», але цей проект не вдалося завершити. Не знайшов підтримки і цікавий картографічний про-
ект мовознавця В. Теркулова. Неабияке значення має публікація у 2014 році атласу «Шляхами Великого Кобзаря» 
з нагоди 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. У статті окреслено досягнення та визначено недоліки цього 
атласу. Обґрунтовано пропозицію створити історико-культурний атлас енциклопедичного типу «Українці Росії». 
Підготовка подібних атласів – ефективний спосіб покращити імідж держави та народу у світі, сприяти збереженню 
національної ідентичності українців діаспори. 

Ключові слова: історико-біографічні атласи, меморіальні атласи, Тарас Шевченко, українська діаспора, історична 
картографія. 

The creation of historical and biographical atlases is one of the effective and visual ways to reproduce the reliable 
historical information. The experience of memorial biographical atlases composing in the USA, England, the USSR and 
in Cuba is analysed in the article. The Institute for Diaspora Studies in Kiev has been developing a global atlas Ukrain-
ians in the World (in the Maps, Texts, Illustrations). However, this project has not been successful to be completed. An 
interesting cartographic project by the linguist V. Terkulov also has not found support. The publication of the atlas By the 
Roads of the Great Kobzar in 2014 on the occasion of the 200th anniversary of Taras Shevchenko birthday is a work of an 
exceptional significance. The analysis of advantages and faults of this atlas is presented in the article. The offer to create a 
historical and cultural atlas of encyclopaedic type Ukrainians of Russia is proved. The composing of such atlases is an ef-
fective way to amend the image of the state and nation in the world, to favour the preservation of the national identity of the 
Diaspora Ukrainians.

Keywords: historical and biographical atlases, memorial atlases, Taras Shevchenko, Ukrainian Diaspora, historical cartography.

В умовах інформаційної війни проти Укра-
їни, що провадиться російськими медіа-засо-
бами і на теренах країн Європи та Америки, 
зростає роль наукових видань. Книги, у яких 
об’єктивно висвітлюються історичні події, які 
ознайомлюють читачів з Україною та її ви-
датними діячами, їх внеском у світову куль-
туру, науку та мистецтво, мають бути належ-
но розтиражовані, доступні в електронних 
бібліотеках та перекладені іноземними мова-
ми. Одним з ефективних і наочних способів 
передачі достовірної історичної інформації є 
видання тематичних атласів (зокрема істори-
ко-біографічних).

У цій розвідці йтиметься саме про такі 
видання, значення яких для презентації іс-
торико-культурної спадщини народу не раз 
було відзначено науковцями [6]. У 1993 році 

українською та англійською мовами (за спри-
яння українців Канади) було видано атлас 
демографічної історії української діаспори 
в Росії (з використанням даних переписів 
1897–1989 рр.) [18; 26]. З одного боку, атлас 
засвідчує, що українці жили на всій території 
Російської імперії, а згодом – СРСР, а з дру-
гого, – карти фактично демонструють процес 
зменшення питомої ваги українців у складі 
населення всіх регіонів, включаючи Кубань і 
Воронежчину. Крім того, в атласі не висвітлю-
ються питання внеску українців Росії у світо-
ву культуру, науку, у розвиток РФ. Невдовзі 
після цього Інститут досліджень діаспори в 
Києві під керівництвом Ігоря Винниченка роз-
почав створення глобального атласу «Укра-
їнці в світі (в мапах, текстах, ілюстраціях)». 
Передбачалося, що це буде «комплексне на-
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Студії з історії науки та етнокультури українців

уково-довідкове історико-географічне, статис-
тико-етнографічне та картографічне видан-
ня, яке достатньо повно, систематизовано й 
об’єктивно відображатиме всі етапи розвитку 
українського етносу – від найдавніших часів 
до сьогодення, – <...> всі складові традицій-
ної характеристики діаспорних груп: їх похо-
дження, міграцію, поселення, економічне та 
політичне життя, соціальну структуру та орга-
нізацію, культуру, релігію, освіту» [8]. Взяти 
участь у цьому проекті зголосилися провідні 
українські історики, етнографи та географи з 
України, США, Канади, Франції, Німеччи-
ни, Польщі, Великобританії. У 1995 році уряд 
України доручив міністерствам і відомствам 
організаційно сприяти Інституту в підготов-
ці атласу до видання. Станом на 2 лютого 
2001 року було виконано комп’ютерний набір 
30 % тексту [8], але потім робота припинила-
ся через брак коштів. Проект, що міг сприяти 
престижу української держави, вплинути на 
становище східної української діаспори, так і 
не був реалізований. Відсутність з боку Укра-
їни державної підтримки національно-куль-
турних об’єднань українців Росії призвела до 
згортання їх науково-культурних, громадських 
ініціатив.

Цікавий і перспективний проект обґрун-
тував також мовознавець В. Теркулов (на 
той час – проректор з наукової роботи Гор-
лівського державного педагогічного інститу-
ту іноземних мов, доктор філологічних наук). 
На початку 2012 року він слушно зауважував 
про втрату «авторитету України як політико-
культурного утворення серед своїх закордон-
них співвітчизників», що прискорює швидку 
асиміляцію українців, запропонував створен-
ня асоціації дослідників сучасного національ-
но-культурного стану українства діаспори (до 
якої повинні увійти провідні науковці, переду-
сім України та Росії) з метою вивчення історії 
формування зарубіжного українства, терито-
рії його розселення, особливостей сучасного 
лінгвістичного, культурного, етнографічного 
стану [17]. Першим і найголовнішим етапом 
роботи В. Теркулов вважав створення карти 

українських населених пунктів Росії, від чого 
залежить розроблення планів історичних, ет-
нографічних, діалектологічних і фольклорних 
експедицій, а також підготовка енциклопедії 
«Українські поселення на карті Росії», атласу 
анклавних українських говірок Росії, опис су-
часного стану цих говірок. Проте його пропо-
зиції не знайшли підтримки через байдужість 
українських урядовців. 

У світовій історії досить небагато людей 
увічнені в персональних історичних атласах. 
Імовірно, перші меморіальні біографічні атласи 
були створені в США й Англії. У 1807 році 
було видано атлас боїв (з 10 картами, розфар-
бованими від руки) як додаток до життєпису 
Джорджа Вашингтона, автором якого був 
Джон Маршалл [22]. В Англії 1820 року вий-
шов у світ атлас, присвячений видатному воєна-
чальнику герцогу Мальборо (1650–1722) [23], 
як додаток до біографії полководця, написаної 
Вільямом Коксом. У СРСР було надрукова-
но відповідний історико-біографічний атлас до 
100-річчя від дня народження В. Леніна [5]. 
За радянським прикладом на Кубі створили 
атлас про Хосе Марті, а пізніше – про Симо-
на Болівара [20; 21]. У 2011 році в Росії була 
висловлена ідея про створення історико-мемо-
ріального атласу, присвяченого М. Ломоносо-
ву [2], з нагоди 300-річчя від дня народження 
видатного вченого.

В Україні до 200-річчя від дня народження 
великого поета і художника, мислителя-про-
рока Тараса Шевченка Державне науково-ви-
робниче підприємство «Картографія» видало 
науково-популярний атлас «Шляхами Вели-
кого Кобзаря» [19], розрахований на широке 
коло читачів. Вельми докладно про це йдеть-
ся в статті директора підприємства Р. Сосси, 
який цілком справедливо зазначив, що «атлас 
є своєрідним підсумком розвитку шевченко-
знавства в Україні та за її межами» [15, с. 846]. 
Ця стаття мала на меті презентацію книги, що 
тоді виходила. Хоча це перший історико-біо-
графічний атлас, створений і опублікований в 
Україні, він дійсно засвідчив високу майстер-
ність вітчизняних фахівців. Проте зараз ко-
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рисно звернути увагу на недоліки, щоб при пе-
ревиданні колеги покращили атлас, а фахівці, 
які візьмуться до створення такого видання 
вперше, мали б матеріал для роздумів. 

Однією з найважливіших проблем, вель-
ми актуальних як для України, так і для 
Росії, є дуже вільне тлумачення авторських 
прав, а також їх порушення. На жаль, не 
зовсім зрозуміло, хто ж з авторів зробив 
найбільший внесок у створення атласу, при-
свяченого Т. Шевченку. На звороті титуль-
ного аркуша зазначено: «Упорядники атла-
су: Л. М. Веклич, Н. О. Крижова; автори 
текстів – О. В. Білоконь, О. А. Бондарен-
ко, В. В. Дзима, О. В. Слободянюк; відпо-
відальний редактор атласу Н. О. Крижова; 
редактори – Л. М. Веклич, І. В. Копило-
ва та Н. О. Крижова». Проте внизу тієї ж 
сторінки проставлений знак охорони ав-
торських прав (копірайт) навпроти пріз-
вищ: П. Ю. Гриценко (автор передмови до 
атласу), О. В. Білоконь, О. А. Бондарен-
ко, В. В. Дзима, О. В. Слободянюк (авто-
ри текстів) і О. Ю. Андрющенко (художнє 
оформлення). Тобто авторських прав не ма-
ють саме упорядники атласу – Л. М. Веклич 
і Н. О. Крижова, а також редактори і відпо-
відальний редактор атласу (Л. М. Веклич, 
І. В. Копилова і Н. О. Крижова)! На остан-
ній сторінці видання читач з подивом дізна-
ється, що укладач карт – О. В. Чуніцька, 
малюнки виконав О. Л. Ремізовський (тобто 
авторських прав вони теж не мають?!), а на-
прикінці бачимо такий бібліографічний опис: 
Крижова Н. О. Атлас «Шляхами Великого 
Кобзаря» / Н. О. Крижова. – К.: ДНВП 
«Картографія», 2014. Тут Н. О. Крижова 
вказана як єдиний автор! Чому ж вірити? 

Переднє слово до атласу написав дирек-
тор Інституту української мови НАН України 
П. Гриценко (с. 5). Він зазначив, що під час 
відвідування Переяслава (нині – Переяс-
лав-Хмельницький) у 1845 році Т. Шевченко 
побачив (і залишив про це письмову згадку) 
Пересопницьке Євангеліє, що належить до 
перлин світового книжкового мистецтва і є 

першим з відомих перекладів (1556–1561) 
Четвероєвангелія староукраїнською мовою; 
ця безцінна рукописна книга була подарована 
кафедральному собору Переяслава гетьманом 
Іваном Мазепою. 

Основні розділи атласу відповідають 
періодам життя Т. Шевченка: дитинство і 
юнацькі роки (1814–1831), перші роки в Пе-
тербурзі (1831–1842), подорожі Україною 
(1843–1844 і 1845–1847), заслання (1847–
1857), повернення із заслання (1857–1861). 
Останній розділ – збереження пам’яті про 
великого поета і художника: тут представлені 
музеї, найменування, пов’язані з його ім’ям, 
та пам’ятники митцю в різних державах світу. 
Наприкінці видання подано короткий список 
літератури, який слід було б трохи доповни-
ти. Якщо включено працю П. Жура «Шев-
ченківський Петербург», то чому б не дода-
ти фундаментальну енциклопедичну книгу 
генерального директора Культурного центру 
України в Москві В. Мельниченка «Шевчен-
ківська Москва» [7].

Атлас чудово оформлений, у кожному роз-
ділі безліч кольорових ілюстрацій, що показу-
ють атмосферу, у якій жив і творив Т. Шев-
ченко, світлини місць, де він бував, портрети 
його сучасників, репродукції власних робіт 
Тараса Григоровича тощо. Проте відсутній пе-
релік карт, що для атласу – обов’язковий еле-
мент. Загальне співвідношення карт, карто-
схем та ілюстрацій по розділах проаналізовано 
в рецензії [1]. 

Загалом в атласі вміщено 23 ненумерова-
ні карти і картосхеми, хоча фактично остання 
карта повинна розглядатися як врізка до по-
передньої. Їх назви не завжди точні (оскільки 
карти є ілюстраціями), однак стають зрозумі-
лішими після прочитання супровідного тексту 
книги. На мій погляд, в атласі, навпаки, пер-
винними повинні бути саме карти, а текст має 
прив’язуватися до карт, назви яких слід фор-
мулювати максимально точно. 

Текст атласу написаний досить цікаво 
і майже на кожній сторінці супроводжу-
ється барвистими ілюстраціями. Загалом 
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їх 179, в тому числі 128 – зменшені репро-
дукції творів Шевченка-художника. У су-
купності вони дають яскраве уявлення про 
його життя і творчість. В останньому розді-
лі фотоілюстрації демонструють експозиції 
та зовнішній вигляд найважливіших музеїв, 
присвячених Тарасу Григоровичу, найбільш 
оригінальні пам’ятники митцю в Києві, Хар-
кові, Львові, Чернігові, Полтаві, Баку, Римі, 
Енкарнасьйоні (Парагвай), Буенос-Айресі, 
Вашингтоні. 

Не будучи шевченкознавцем, зупинюся на 
змісті та оформленні карт. Уже перша з них 
викликає деякі зауваження. З неї неможливо 
зрозуміти, що Моринці та Кирилівка знахо-
дяться в сучасному Звенигородському районі 
Черкаської області – на відміну від сусідніх 
районних центрів, Звенигородка не позначена. 
Погано читаються червоні літери на яскраво-
зеленому тлі: «Батьківщина Тараса Шевчен-
ка» – назва національного заповідника, де 
представлено 40 пам’яток історії, культури і 
природи. Назва карти, що складається з трьох 
частин, загубилася внизу і набрана таким са-
мим невиразним курсивом, як і підписи до 
сусідніх фотоілюстрацій. На карті бачимо су-
часний адміністративно-територіальний поділ 
Черкаської області, але було б цікаво позначи-
ти також межі повітів Київської губернії, від-
повідні часу дитинства Т. Шевченка (хоча б 
Звенигородського повіту).

На зазначеній карті показана сучасна до-
рожня мережа, включаючи залізничні шляхи 
(що корисно для туристів), але було б цікавіше 
побачити дороги того часу, коли жив Тарас Гри-
горович. На цій та наступних картах, де пред-
ставлені місця перебування Т. Шевченка (с. 8, 
26, 32–33, 69), відсутність позначень доріг і 
стрілок, що повинні показувати пересування 
Кобзаря, надзвичайно ускладнює знайомство 
з його біографією. Певно, це недоробок упо-
рядника карт, породжений у деяких випадках 
відсутністю достовірної інформації про кон-
кретний маршрут. Мабуть, цим пояснюються 
і очевидні прогалини: не позначений на картах, 
наприклад, шлях Т. Шевченка разом з помі-

щиком Енгельгардтом у Вільно 1829 року і 
звідти до Петербурга на початку 1831 року. Ця 
дискретність певною мірою могла бути ком-
пенсована узагальнюючою картою «Життєвий 
шлях Т. Г. Шевченка (1814–1861)», яку, на мій 
погляд, слід було помістити на самому початку 
атласу. Усі інші карти були б тоді деталізацією 
цієї узагальнюючої карти по окремим періодам 
і територіям. 

На планах Петербурга, Москви і Києва 
(с. 20–21, 63, 77) бачимо не історичні, а су-
часні назви вулиць, що, на мій погляд, дивно. 
Судячи з цих планів, Т. Шевченко міг прогу-
люватися по набережній Лейтенанта Шмідта 
(який тоді ще не народився), по вулиці Дека-
бристів, по Гоголівському бульвару в Москві 
тощо. Однак інформація про місця, пов’язані 
з Тарасом Григоровичем, тут наводиться до-
кладна і цікава. Утім, на цих планах не по-
значена важлива адреса: вулиця Пестеля, 9 
(колишня Пантелеймонівська вулиця), де був 
каземат Третього відділення Власної його ім-
ператорської величності канцелярії, у якому 
тримали заарештованого Т. Шевченка. В ат-
ласі цей каземат згадується (с. 40), але без за-
значення адреси. Мабуть, цей об’єкт відсутній 
на плані Петербурга тому, що в атласі текст 
первинний, а карти вторинні (повинно бути 
навпаки). 

На картах «Місця перебування Т. Г. Шев-
ченка (травень 1843 – січень 1844 рр.)», 
«Місця перебування Т. Г. Шевченка (кві-
тень 1845 – квітень 1847 рр.)» і «Місця пе-
ребування Т. Г. Шевченка в 1859 р.» (с. 26, 
32–33, 69) можна побачити місця, відвідані 
Тарасом Григоровичем, але відсутність до-
ріг і стрілок, які б вказували на пересування 
митця, не дозволяє встановити напрями його 
подорожей. Лише на останній із цих карт, на 
врізці, такий недолік відсутній: позначено 
шлях з Петербурга до Курська і далі в на-
прямку Сум, але потім – суцільні загадки. 
На картах, де показані губернії, слід позна-
чити також межі та центри повітів, інакше 
невідомо, чи то повітове місто, чи звичайна 
садиба поміщика. 
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Докладно показані маршрути Аральської 
описової експедиції 1848 і 1849 років (с. 42, 
44, 47), у якій брав участь Т. Шевченко, про-
те дуже бідна інформацією карта «Місця пе-
ребування Т. Г. Шевченка під час заслання 
(жовтень 1850 – серпень 1857 р.)» – на ній 
позначені лише деякі об’єкти на півостро-
ві Мангишлак (с. 51). Несподівані курйозні 
географічні новинки бачимо на карті «Повер-
нення Т. Г. Шевченка із заслання в Санкт-
Петербург» (с. 58), на якій показано марш-
рут від Новопетровського укріплення через 
Астрахань, Нижній Новгород і Москву. 
Укладач карти явно поспішав і виконав ро-
боту недбало, тому Харківська губернія тут 
межує з Чернігівською, незаконно захопив-
ши і анексувавши частину Курської губернії 
(правильно це місце показане на с. 33 і 69). 
На карті «Останній шлях Кобзаря в Украї-
ну» (с. 74) ця помилка повторюється (вико-
ристана та сама хибна основа). Є й інші грубі 
спотворення адміністративних меж. Напри-
клад, район Таманського півострова за при-
мхою картографа виявився відрізаним від 
Чорноморського козацького війська (с. 58). 
На тій же карті зрізана частина Криму на за-
хід від Севастополя, не на своєму місці по-
значено Сімферополь. Крім того, територія 
Уральського козацького війська чомусь по-
милково включена до складу Оренбурзької 
губернії (адміністративним центром якої до 
1865 р. була Уфа). До речі, на с. 41 частина 
земель уральських козаків позначена на те-
риторії Оренбурзької губернії, а на с. 50 – 
майже повністю. На с. 41 і 50 бачимо Самар-
ську губернію в 1847 та 1850 роках, якої тоді 
ще не було (вона була створена на початку 
1851 р.). Такі фантазії в картографії непри-
пустимі. На жаль, вони стали частим явищем 
при застосуванні комп’ютерної технології при 
підготовці карт. 

Проте зазначені недоліки суто технічні, 
їх легко можна виправити в новому виданні. 
Перевидання атласу дуже бажане (наклад – 
лише 500 примірників) – його придбали б 
з користю для себе багато шанувальників 

Тараса Шевченка в Україні та за її межами 
(особливо в Росії). Вихід у світ присвячено-
го Великому Кобзареві атласу – неабияка 
заслуга Державного науково-виробничого 
підприємства «Картографія». Це справжній 
картографічний пам’ятник Т. Шевченку – 
вагомий внесок у збереження історичної 
пам’яті українців і пропаганду культурної 
спадщини. Звичайно, цей досвід треба про-
довжити і в майбутньому створити істори-
ко-біографічні атласи визначних постатей 
нашого народу – Богдана Хмельницького, 
Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Си-
мона Петлюри... 

Важливим для розповсюдження інфор-
мації про видатних українців є вихід у світ 
2014 року атласу «Україна. Видатні співвіт-
чизники», розрахованого на широкий загал 
читачів [16]. Цьому сприяло видання про-
тягом 1991–2014 років серії атласів областей 
України «Моя мала Батьківщина», у кожно-
му з яких є мапа «Видатні земляки». Зви-
чайно, зміст мап у новому атласі був суттєво 
доповнений і доопрацьований. Це видання 
містить інформацію про місця народження, 
роки життя та діяльність кращих представ-
ників українського народу – відомих держа-
вотворців, військових, діячів церкви, культу-
ри, науки, освіти, спорту, – і тому сприятиме 
патріотичному вихованню молодих українців. 
Окрема частина присвячена Т. Шевченку. 
Проте, безсумнівно, атлас не буде розпо-
всюджуватися в Росії, тому потрібно зробити 
його електронну версію. 

Для деяких народів надзвичайно важливе 
значення має підтримка культурних зв’язків 
і свідомості національної єдності численної 
діаспори з історичною батьківщиною (особ-
ливо для євреїв, вірмен, українців). Одним 
з ефективних засобів для здійснення цього 
є створення атласів, що картографічно відо-
бражають історію народу. Найширше відомі 
атласи, присвячені історії євреїв. Деякі з них 
можуть розглядатися як своєрідні енцикло-
педії, зокрема, виданий під редакцією Елі 
Барнаві [4; 25]. В Ізраїлі добре розуміють, 
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Студії з історії науки та етнокультури українців

що без підтримки єврейської діаспори дер-
жава не виживе, і роблять все для того, щоб 
представники діаспори не забували про міс-
це походження своїх предків, про історичне 
коріння релігії та культури. Ця багатогранна 
робота приносить свої плоди. 

В умовах різкого загострення російсько-
українських відносин і штучного згортання у 
2014 році діяльності українських громадських 
організацій необхідно відтворити комплексну 
картину внеску українців у розвиток росій-
ської державності, науки і культури. Значна 
кількість політиків, військових і церковних 
діячів, якими пишається Росія, були укра-
їнцями за походженням або мали українське 
коріння. Без підтримки України зараз укра-
їнські науковці, які мешкають у Росії, не змо-
жуть здійснювати дослідження із цієї темати-
ки – у сучасній Росії вони не фінансуються 
і не підтримуються. Учені, які проживають в 
Україні, не мають достатнього матеріалу про 
українську діаспору в Росії, особливо про її 
сучасний стан. Тому необхідно організувати 
творчу взаємодію, хоча, відповідно до росій-
ського законодавства, щоб вважатися іно-
земним агентом, досить отримувати будь-які 
кошти з-за кордону. 

Це має сприяти ліквідації прогалин у зна-
ннях, що викликані жахливою некомпетент-
ністю відповідальних за прийняття рішень 
осіб, розвінчати помилкові стереотипи, допо-
могти розробити програму дій, спрямованих 

на подолання конфлікту і пошук розумних 
компромісів. Цей проект особливо перспек-
тивно реалізувати у вигляді історико-культур-
ного атласу енциклопедичного типу «Українці 
Росії» (українською, російською та англій-
ською мовами). 

В атласі мали б бути представлені короткі 
біографічні довідки і портрети видатних діячів 
українського походження, список рекомендо-
ваної літератури. Наочність, що досягається 
як засобами картографії, так й ілюстраціями, 
повинна створити позитивні зорові Óбрази і 
сприяти кращому освоєнню матеріалу. Такий 
атлас буде корисним як пересічному чита-
чеві, так і різним фахівцям, які причетні до 
української тематики, викладачам, студентам 
і школярам, усім, хто цікавиться реальною 
історією українців, які живуть на теренах 
Росії. Він сприятиме спростуванню міфів і 
фальсифікацій, кількість яких останнім ча-
сом зростає. Проект може бути розширений 
за рахунок охоплення всієї території постра-
дянського простору. У такому випадку назва 
зміниться на «Українці Східної діаспори: Іс-
торико-культурний атлас». 

Досвід роботи над створенням картогра-
фічних видань показує, що це ефективний спо-
сіб покращити імідж держави і народу у світі, 
підвищити самооцінку представників нації, 
чия історія та культура наочно і яскраво відо-
бражена у вигляді барвистих і насичених фак-
тами історичних атласів. 
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Summary

The significance of scientific editions is increasing within the information war against Ukraine. The 
publication of thematic atlases (historical and biographic ones in particular) is one of the effective and 
visual means to reproduce the reliable historical information. The proposed article is dedicated just to 
such editions. The atlas of demographic history of Ukrainian Diaspora in Russia according to the figures 
of the censuses of 1897–1989 has been published in 1993 in Ukrainian and English (with the help of 

www.etnolog.org.ua

І
ибицкая И. М

І
ибицкая И. М

писки, или Нужны ли украинцы Кубани ГенеральІписки, или Нужны ли украинцы Кубани Генераль
ному консульству Украины в Ростове-на-Дону?Іному консульству Украины в Ростове-на-Дону?

краина: вопросы историко-культурІкраина: вопросы историко-культур
ного взаимодействия. Іного взаимодействия. – К І– КраснодарІраснодар

. Шляхами Великого Кобзаря [ЕлекІ. Шляхами Великого Кобзаря [Елек
Україна дипломатична.ІУкраїна дипломатична.

М
. Що дала Україна світові.

М
. Що дала Україна світові.

. Трагедія Волині. Причинки й 

М
. Трагедія Волині. Причинки й 

перебіг польсько-українського конфлікту в роки 

М
перебіг польсько-українського конфлікту в роки 

– 2

М
– 2-

М
-ге 

М
ге вид., допов.

М
вид., допов. – К

М
– Київ, 

М
иїв, 

ибицкая И. М Мибицкая И. М. Из истории одной переМ. Из истории одной переибицкая И. М. Из истории одной переибицкая И. М Мибицкая И. М. Из истории одной переибицкая И. М -М-
писки, или Нужны ли украинцы Кубани ГенеральМписки, или Нужны ли украинцы Кубани Генераль-М-
ному консульству Украины в Ростове-на-Дону?Мному консульству Украины в Ростове-на-Дону? //М//

краина: вопросы историко-культурМкраина: вопросы историко-культур
раснодарМраснодар ; КМ; Киев, 2010.Миев, 2010.

Commission, 1932. МCommission, 1932. Ф– К Ф– Київ, Фиїв, 

. Що дала Україна світові. Ф. Що дала Україна світові. – Ф– 

Si

Ф
Simón Bolivar

Ф
món Bolivar

Habana

Ф
Habana : P

Ф
: P

22.

Ф
22. At

Ф
Atlas to Marshall’s Life of Washington.

Ф
las to Marshall’s Life of Washington.

Ph

Ф
Philadelphia

Ф
iladelphia : P

Ф
: Published by J.

Ф
ublished by J.

23.Ф23. AtФAtlas to the Memoirs of John Duke of Фlas to the Memoirs of John Duke of 
MarlboroughФMarlborough : cФ: containing armorial bearings, Фontaining armorial bearings, 
facsimiles, maps, and military plans.Фfacsimiles, maps, and military plans.
PrФPrinted for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Фinted for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 
Paternoster-Row, 1820. ФPaternoster-Row, 1820. 

24.Ф24. ThФThe George Washington atlas.Фe George Washington atlas.
DCФDC : UФ: U
Commission, 1932. ФCommission, 1932. 

Е
яхами Великого Кобзаря.

Е
яхами Великого Кобзаря.

«Картографія», 2014.

Е
«Картографія», 2014.

las histórico-biográfico José Martí.

Е
las histórico-biográfico José Martí.

Habana], 1982. ЕHabana], 1982. 
At ЕAtlas mínimo histórico, biográfico y militar Еlas mínimo histórico, biográfico y militar 

món BolivarЕmón Bolivar / EЕ/ Espinosa Goitizolo R.Еspinosa Goitizolo R.
ueblo y Educación, 1988. Еueblo y Educación, 1988. 

las to Marshall’s Life of Washington.Еlas to Marshall’s Life of Washington.
ublished by J.Еublished by J. CЕClas to the Memoirs of John Duke of Еlas to the Memoirs of John Duke of 

ontaining armorial bearings, Еontaining armorial bearings, 



17

Студії з історії науки та етнокультури українців

Ukrainians of Canada). Soon the Institute for Diaspora Studies in Kyiv has started the creation of the 
global atlas Ukrainians in the World (in Maps, Texts, Figures), but in 2001 the work has been ceased 
because of the cost shortage.   

The linguist V. Terkulov has also proved an interesting and perspective project. In early 2012 he has 
proposed the creation of the Explorers Association of Modern National and Cultural State of the Ukrai-
nians Abroad. V. Terkulov has considered the creation of the map of the points inhabited by Ukrainians in 
Russia and also the composition of the encyclopaedia Ukrainian Settlements on Russia Map to be the main 
stage of work. 

The first memorial biographic atlases have been edited in the USA and England. In Ukraine the edu-
cational atlas By the Roads of the Great Kobzar has been published on the occasion of the 200th anniver-
sary of Taras Shevchenko birthday. The main parts of the atlas conform to the Kobzar life pages. The last 
chapter contains information concerning the memory preservation on him. Some inexactitudes in the Atlas 
are analysed in the article.  

The publication of the atlas Eminent Compatriots in 2014 is important for the extension of the 
information on prominent Ukrainians. It is preceded with the edition of the atlases line of the regions 
of Ukraine My Birth Place in 1991–2014. Nowadays it would be urgent to create and implement 
the project explaining the Ukrainians contribution into the cultural heritage of Russia. For instance, it 
may be the publication of historical and cultural atlas of encyclopaedic type Ukrainians of Russia or 
Ukrainians of Eastern Diaspora: Historical and Cultural Atlas (in Ukrainian, Russian and English). 
The experience of work on the cartographic productions creation shows that it is an effective way to 
amend the image of the state and nation in the world, to raise the self-appraisal of the people represent-
atives, whose history and culture are graphically and vividly depicted as the picturesque and saturated 
in facts historical atlases.

Keywords: historical and biographical atlases, memorial atlases, Taras Shevchenko, Ukrainian 
Diaspora, historical cartography.
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ПОШУКИ «НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ»  
ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ В ІСТОРІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ольга Ямборко 

ÓÄÊ  7.031.2(=161.2)“19/192”

У статті йдеться про хвилю національного відродження в Україні на початку ХХ ст. Розглянуто вплив мис-
тецького чинника на цей соціальний процес у вигляді формування «національного стилю». Висвітлено діяльність 
В. Кричевського та авторів галицького часопису «Нова хата». 

Ключові слова: «національний стиль», українське національне відродження, соціокультурне явище, В. Кричев-
ський, журнал «Нова хата».   

The article is dedicated to the national revival in Ukraine at the early XXth century. An influence of artistic factor on this 
social process and the National style formation is considered. The work of V. Krychevskyi and a group of authors of Galician 
magazine Nova Khata is analyzed.

Keywords: National style, Ukrainian national revival, social and cultural phenomenon, V. Krychevskyi, Nova Khata 
magazine.

Тема формування українського «націо-
нального стилю» початку ХХ ст. належить 
до актуальних питань сучасного українсько-
го народознавства. Через неможливість її 
дослідження в радянський період, ідеоло-
гічні перепони, нищення мистецької й на-
укової спадщини, замовчування процесів і 
персоналій залишається чимало лакун, які 
ще й сьогодні потребують заповнення в цій 
царині. 

У вітчизняному мистецтвознавстві актив-
не зацікавлення означеною тематикою по-
стало у 2000-х роках. Відтоді напрацьовано 
певний корпус досліджень, що реконструю-
ють різні сторони мистецького життя – фа-
хову освіту (Р. Шмагало), музеєзнавство та 
наукову спадщину українських мистецтвоз-
навців (С. Білокінь, І. Ходак, Л. Федорова, 
Б. Ткаченко, В. Кушнір, М. Сеньків та ін.), 
кооперативний рух і художньо-промислові 
виставки (В. Молень, Р. Дутка, С. Король, 
М. Маковецька та ін.), діяльність промислов-
ців (О. Нога), а також розвиток української 
преси, на сторінках якої висвітлювалися пи-
тання моди, стилю облаштування інтер’єру 
(С. Кость, О. Цимбалюк, Є. Дмитрів та ін.), 
тощо. Водночас низка питань залишаєть-

ся нез’ясованою через втрату документаль-
них свідчень, у тому числі колекцій творів 
В. Кричевського, М. Грушевського, В. Фе-
доровича та ін. Фрагментарними є відомості 
про цілу когорту меценатів, художників, про-
мисловців, про роботу окремих підприємств, 
громадських спілок та рухів.

Нашою метою було на прикладі діяльності 
В. Кричевського та авторів галицького часо-
пису «Нова хата» висвітлити умови форму-
вання «національного стилю» як чинника со-
ціокультурного розвитку в Україні на початку 
ХХ ст.

Співзвучно з тенденціями, що заполонили 
європейські суспільства в кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст., українська спільнота прийня-
ла та переосмислила ідеї «Руху мистецтва і 
ремесел», здійснивши це в близькій для себе 
інтерпретації – крізь призму національного 
неоромантизму. Інтерес до народного мисте-
цтва, обґрунтований науковими досліджен-
нями й мистецькою практикою та увагою до 
цієї теми на локальних і світових промислових 
виставках, зрештою проник у побут. У поєд-
нанні з ідеями національно-політичного руху 
вітчизняної еліти цей процес набув ознак со-
ціального явища.  
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Засвоєння європейського досвіду в Україні 
відбувалося синхронно з розвитком наукових 
студій української минувшини та народної 
художньо-матеріальної культури. Конструк-
тивний синтез цих чинників сформульовано в 
архітектурі на початку ХХ ст. з появою «укра-
їнського архітектурного модерну», що в розма-
їтих варіаціях охопив регіони України по оби-
два береги Збруча. Прецедентом послужило 
спорудження будинку Полтавського земства 
(1903–1908) за проектом В. Кричевського. 
Ситуація, що склалася навколо всіх стадій 
його будівництва, показала справж ній стан 
«українського питання» в культурно-політич-
ній площині свого часу. Ще на етапі ескізу, аби 
уникнути політичного забарвлення в дебатах 
земської комісії, було погоджено «умовно на-
звати стиль нового проекту “псевдо-мавритан-
ським”» [8, с. 25]. Полеміка щодо резиденції 
Полтавського земства набула резонансного 
культурологічного значення, адже в ній по-
рушувалася проблема творення «українського 
стилю» як мистецького та соціального марке-
ра водночас. Тема націоналізації предметного 
середовища стала магістральною в наступні 
десятиліття й відобразилася в ансамблях гро-
мадських споруд та приватних житлових по-
мешкань.   

Тут згодився європейський досвід «Руху 
мистецтва і ремесел» з його концепціями та 
програмами. Вітчизняна гілка «Руху» отри-
мала свого неформального лідера в особі 
В. Кричевського – знавця народного мисте-
цтва, художника, архітектора, педагога, ко-
трий у професійній діяльності покладався та-
кож на праці засновників «Руху» Дж. Раскіна 
і В. Морріса [8, с. 21]. Окреме місце в його 
мистецько-науковому доробку займало студі-
ювання орнаменту, його морфології з огляду 
на матеріал, техніку і функцію декору. Отож, 
В. Кричевський був свідомим того, що «пере-
несення народних мотивів на стіну будинку не 
робить його народним» [8, с. 90]. Це показав 
досвід «орнаментації» залів будинку Полтав-
ського земства, де первісний задум автора не 
було враховано. 

Василь Кричевський – один із перших 
українських художників, хто комплексно пі-
дійшов до творення предметного середовища 
і спрямовував його на розвиток форм «націо-
нального стилю». Як архітектор, він зайнявся 
цією темою від 1890-х років, співпрацюю-
чи з бюро О. Бекетова, як педагог – безпо-
середньо в 1922–1923 роках, коли керував 
«майстернею художньої обробки будинків» 
у київському Інституті пластичних мистецтв. 
Загалом В. Кричевський оформив низку при-
ватних та громадських споруд. В авторській 
манері митця переважав індивідуальний під-
хід до інтер’єру над типовим, що передбачав 
«тематичне» поєднання матеріалів та оздоби з 
акцентом на їх автентичних властивостях. 

В. Кричевському належить провідна роль 
у створенні концепту «українського стилю» 
і в його популяризації серед інтелігенції. 
Останнє є показовим для розуміння того, 
в яких умовах та яким чином відбувалося 
перетворення суспільства в питанні «укра-
їнізації» впродовж 1900–1920-х років. Як 
колекціонер та художник, В. Кричевський 
був консультантом під час формування при-
ватних мистецьких збірок меценатів Ханен-
ків, історика М. Грушевського та ін. Його 
мистецькі судження позитивно впливали на 
поступове засвоєння сучасної української 
стилістики поміж замовників. Нерідко до-
водилося долати їхні міщанські упереджен-
ня та захоплення русофільською тематикою 
й різними запозиченнями європейських 
мод. У такому ключі відбувалася співпраця 
В. Кричевського з В. Ханенко, для майстер-
ні якої він виконав низку картонів килимів і 
проектів вибійок. Якщо останні були декоро-
вані народними мотивами, то орнаментальні 
килими В. Ханенко зажадала виконати в 
манері ампірних композицій – плафонно-
го типу з кошиками, квітами та  віньєтка-
ми. Замовлений нею сюжетний килим на 
тему «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» 
В. Кричевський, зі слів В. Щербаківського, 
«представив дуже характеристично в чи-
сто українському стилі» [11, с. 14], а також 
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з мистецьким хистом і гумором. Призна-
чений для Всеросійської виставки в Санкт-
Петербурзі 1913 року, цей килим не знайшов 
покупця, оскільки «російська публіка відно-
силась критично до українізації цього сюже-
ту» [11, с. 16], однак успішно був проданий 
іноземному покупцеві в Москві. 

«Український стиль» досяг популярності 
в період між двома світовими війнами серед 
широких верств населення, насамперед міс-
тян як представників середнього класу. Сис-
темні розробки в цьому напрямі з’явилися в 
1920-х роках, передусім в авторських курсах 
самого В. Кричевського для Академії мис-
тецтв, Архітектурного та Художнього інсти-
тутів. У тих проектах інтер’єрів домінували 
простота і виразність, що ріднило їх зі сканди-
навським дизайном і віддаляло від еклектики 
інтер’єрів «Руху мистецтва і ремесел» моррі-
совського зразка.

На теренах Західної України, зокрема в 
Галичині, дискусія щодо «українського сти-
лю» зародилася на сторінках львівського ча-
сопису «Зоря» в 1894 році. Згодом ця тема 
плідно розвинулась як місцевий варіант ак-
туальних європейських напрямів – сецесії / 
ар-деко, у контексті чого здобула цілу низку 
означень: «руський стиль», «український мо-
дерн», «гуцульська сецесія», «східно-галиць-
кий стиль», «гуцульський спосіб», «гуцуль-
ський стиль» тощо [9, с. 133]. Поширення 
прикметника «гуцульський» виказувало регі-
ональну особ ливість галицької архітектури і її 
наповнення того часу, де мультикультурне се-
редовище виробило різні національні форми: 
поляки плекали свій «закопанський стиль», 
євреї – відмінний свій, а українці – власне 
«гуцульський» [3, с. 113]. Найочевиднішою 
була відмінність їх орнаментальної культури; 
при цьому гуцульський тип вирізняла схиль-
ність геометризувати мотиви [9, с. 133]. Фор-
мальним заспівом, що поєднав «усі принципи 
висхідного українського стилю» [1, с. 58] на 
галицьких теренах, була споруда Павільйо-
ну руських товариств на Крайовій виставці у 
Львові 1894 року.

Послідовним адептом «українського сти-
лю» в Галичині проявив себе архітектор, 
фаб рикант та професор будівельного відділу 
Львівської політехніки І. Левинський. Його 
фірма мала в підпорядкуванні значну кількість 
художньо-промислових фабрик [5, с. 19] і про-
грамно втілювала обрану стилістику в пред-
метному середовищі. 

Мистецьке аранжування національної те-
матики в тогочасних інтер’єрах активно здій-
снювала випускниця Віденської художньо- 
промислової школи О. Кульчицька. Худож-
ниця співпрацювала з косівською спілкою 
«Гуцульське мистецтво», а також друкува-
ла матеріали в одному з найпопулярніших у 
1920-х роках західноукраїнських часописів 
«Нова хата» (1925–1939 рр., протягом яких 
тираж журналу зріс від двох до п’яти тисяч 
примірників [10, с. 33]), де тема українізації 
побуту фахово пропагувалася серед жіноцтва. 
Сам часопис був інформаційним рупором  
кооперативу «Українське народне мис-
тецтво», який виник у 1922 році з ініціа-
тиви «Союзу українок». Це промислове 
об’єднання з’явилося на хвилі поширення 
кооперації, що представниками української 
громади розвивалося не тільки як «економіч-
ний засіб, а й громадсько-виховна система» 
[7, с. 496]. З такою самою метою друкувала-
ся «Нова хата». У своїх рекомендаціях щодо 
стилю житлового інтер’єру видання керува-
лося думкою художників і мистецтвознав-
ців – І. Гургули, С. Вальницької, Н. Коцю-
бинської, сестер Кульчицьких, Я. Музики, 
С. Савицької, М. Рудницької-Охримович, 
проф. Свенціцького [4, с. 411]. Для надання 
хатньому інтер’єру так званого українського 
стилю автори, зважаючи на фінансовий бік 
питання й доступність таких можливостей 
для ширшого кола читачів, радили звернути 
увагу на окремі предмети народного мисте-
цтва – килими, вишивку, кераміку, різьблені 
скрині тощо й давали поради щодо їхнього 
використання в просторі сучасної кімнати, 
з огляду на її освітлення, планування, ко-
лорит, етику та естетику середовища. При 
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цьому дописувачі «Нової хати» дотриму-
валися принципу гармонізації старожит-
нього / традиційного і модерного, усіля-
ко наголошували на необхідності творити 
інтер’єр з індивідуальними рисами «ніби в 
ньому вже проживало кілька поколінь ваших 
родичів та свояків» [6, с. 9], водночас не  
«надуживати надмірної «вченої» гігієни об-
становки (модерного замикання в шафи 
всього устаткування)» [6, с. 9]. Народне 
мистецтво методично подавалось як джерело 
натхнення у створенні модних фасонів одягу, 
домашнього художнього текстилю та інших 
аксесуарів хатнього декору. Ключові тези 
щодо цього було виголошено І. Гургулою в 
статті-рефераті «Примінювання прикрас на-
роднього мистецтва» [2]. У цьому контексті 
провадилася значна просвітницька кампа-
нія, що ознайомлювала читачів з історією 
окремих видів декоративно-прикладного 

мистецтва. Автори журналу не стояли осто-
ронь світових тенденцій: вони відстежували 
експозиції зарубіжних промислових і мис-
тецьких виставок, а також знайомили свою 
аудиторію з традиціями художніх промислів 
інших народів. 

Отже, з початком ХХ ст. актуальне пи-
тання «національного стилю» на українських 
теренах пройшло еволюційний шлях від енту-
зіазму окремих представників творчої еліти, 
котрі формулювали та впроваджували його 
ідеї у своїй діяльності в 1900–1910-х роках, 
до формування явища на рівні соціальної моди 
в 1920–1930-х роках. Досягти цього вдало-
ся системними методами у вищій школі ху-
дожньої освіти, появою мережі кооперативів 
і спеціалізованих виробництв та планомір-
ною популяризацією «національного стилю» 
в українській пресі із залученням фахівців у 
мистецьких питаннях. 
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Summary

The aim of this paper is to explore the development of the National style phenomenon within Ukrainian 
revival through its artistic and social significance.  

Research methodology. The practices represented by Vasyl Krychevskyi and a group of authors of 
Galician magazine Nova Khata are reviewed. Mainly attention is paid to the artistic ideas and social 
motivation of the movement.  

   Results. As it has been ascertained, the formation of the National style in Ukraine has started at 
the end of the XIXth century and is inspired by international Arts and Crafts Movement. Philosophy of 
J. Ruskin and W. Morris has influenced on Ukrainian artist Vasyl Krychevskyi, inciting to recreate folk 
arts and crafts in modern designs. Krychevskyi has worked in architecture, applied art, painting, graphic, 
interior design and shared his knowledge in educational work. His designs are based on the principles he 
has established in Poltava Zemstvo Building (1903 – 1908). V. Krychevskyi has adapted the style of old 
Ukrainian folk architecture in this premise for the first time. 

 The Galician magazine Nova Khata in the 1920s, been founded initially to educate public taste 
and preserve national traditions, has continued to provide the principles for home design development 
in Western Ukraine. The magazine has been established by the feminine organization Ukrainian 
Folk Art in cooperation with the artists and art critics. The members of Nova Khata have adapted 
traditional patterns for contemporary users with the attention on keeping the Ukrainian art and craft 
tradition alive.  

The practical significance. The article can be useful for Ukrainian researchers developing comparative 
analysis of Ukrainian applied art in the context of international Art and Craft movement. 

Keywords: National style, Ukrainian national revival, social and cultural phenomenon, V. Krychevskyi, 
Nova Khata magazine.
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НАРОДНЕ ВЗУТТЯ ЗАКАРПАТТЯ  
ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Василь Коцан

ÓÄÊ  39:636.46(477.87)“18/195”

У статті йдеться про локальні особливості народного взуття Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. Автор 
подав загальну характеристику й детально проаналізував види жіночого та чоловічого взуття гуцулів, долинян, бой-
ків і лемків Закарпаття. Основну увагу зосереджено на матеріалі, техніці виконання та декоративному оздобленні 
взуття. Крім того, підкреслено соціальну, обрядову й етнографічно розмежувальну функції взуття.

Ключові слова: взуття, Закарпаття, гуцули, долиняни, бойки, лемки, постоли, чоботи, черевики. 

The article is dedicated to the local peculiarities of the national footwear of Transcarpathian of the XIX – the first half 
of the XX century. Along with the general characteristic of the author, the types of women’s and men’s footwear of hutsuls, 
dolynyany, boiky and lemky of Transcarpathian region are analyzed in detail. The main attention is paid to the material, 
execution technique and decorative adornment of the shoes. Besides, the social, ritual, ethnographic and differentiating functions 
of footgear are emphasized.

Keywords: footwear, Transcarpathian, hutsuls, dolyniany, boiky, lemky, postoly, high boots, shoes.

Взуття, разом з такими доповнювальними 
елементами, як пояси, головні убори та при-
краси, є невід’ємною складовою традиційного 
народного вбрання. Воно пройшло тривалий 
шлях свого розвитку. Форми й матеріал, тех-
ніки виконання, художні вирішення взуття, як 
і одягу загалом, виникли та розвивалися за-
лежно від природних умов, характеру госпо-
дарської діяльності, економічного становища 
населення. Вони були показниками соціаль-
ного статусу людини, у них відображалися 
народні звичаї, моральні норми тощо. Взуття 
підкреслювало святковість або буденність того 
чи іншого комплексу вбрання, створювало ці-
лісний художній образ.

Взуття беззаперечно – важливим елемен-
том народного костюма. Метою пропонова-
ного дослідження є аналіз різновидів взуття, 
які були поширені на території Закарпаття 
у ХІХ – першій половині ХХ ст. Розглядаю-
чи тематику побутування взуття на Закар-
патті, варто зазначити, що тема залишаєть-
ся малодослідженою й потребує детального 
опитування «в полі». Проте варто відзначити 
праці дослідників, які, розглядаючи проб-
лематику в загальноукраїнському контексті, 
подали окремі описи різновидів традиційного 
народного взуття, що побутувало на Закар-

патті. Серед них виділяємо публікації К. Ма-
тейко [15], Г. Горинь [9], З. Васіної [6], Т. Ні-
колаєвої [16], Г. Стельмащук [22]. 

У ХІХ – на початку ХХ ст. незаможне 
сільське населення Закарпаття переважно не 
мало літнього взуття. Діти та жінки старшого 
віку здебільшого ходили босоніж. Якщо люди-
на мала черевики, то вона вважалася матеріаль-
но забезпеченою. Аналіз власного матеріалу, зі-
браного в Закарпатській області, засвідчує, що 
відсутність чи наявність взуття (як, зрештою, 
й інших елементів одягу) пояснюється низкою 
причин. По-перше, загальним достатком жи-
телів конкретного села, адже часто населення 
навіть дуже близьких територіально сіл різко 
відрізнялося своїм матеріальним становищем. 
По-друге, віддаленістю від торговельних шля-
хів, великих ринків, міст тощо. У деяких селах 
значна кількість людей ходила босоніж, тоді як 
в інших на ноги обов’язково одягали хоча б пле-
тені або шкіряні постоли.

Окрім загальних характерних ознак, тра-
диційне народне взуття на Закарпатті мало 
свої локальні особливості. До літнього взуття 
сільського населення краю належали шкіряні 
постоли, «дерев’яники», личаки, сукняні па-
пучі та вовняні капці. Основний вид взуття 
на Закарпатті – постоли. Усі етнографічні 
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групи українців краю дотримувалися однако-
вої технології виготовлення постолів. Шкіру 
на постоли кроїли прямокутником, розрізом 
18×36 см, від якого відходили два ремінці, за-
вширшки 0,5 см, для затяжки постола. Осно-
вними інструментами для виготовлення посто-
лів слугували ніж, долото, швайка, молоток. 
Викроювали постоли на великій товстій дош-
ці. Після викроювання шкіру складали вдвоє. 
Відступивши 0,5 см від вузького краю, через 
кожні 0,5 см долотом проколювали 15–18 про-
різів («дірочок», «перемичок»). Потім шкіру 
розгортали і на ній робили 10 прорізів по 0,5 см 
та 12 по 1 см для морщення. Носок постола 
затягувався ремінцем. Після морщення («за-
шморгування») постолів ремінцями їх почина-
ли оздоблювати («писати») шилом та гостриль-
ником. Шилом на шкіру наносили крапочки, а 
гострильником – кільця («ружі») на носку та 
вздовж зубчиків по краях постола. Великим 
гострильником у постолі пробивали отвори для 
вовняних шнурків. Шнурком щільно притягу-
вали край постола до гомілки. Цим досягалася 
стійкість ноги в постолах при ходінні по горах. 
На рік у середньому потрібно було не більше 
трьох пар постолів. Зношені постоли підши-
вали самі власники. Пастухи на полонинах та 
лісоруби користувалися при цьому тоненьким 
свіжим корінням смереки. Цікаво, що техноло-
гією морщення (стягування) шкіри на постоли 
часто володіли жінки [19, с. 61]. 

На Закарпатській Гуцульщині розріз-
няють рахівські та ясінянські постоли. Рахів-
ські постоли гостроносі, із дрібними, густими 
зборками, ясінянські – не такі гостроносі, 
з великими зборками і більш заокругленою 
п’яткою. Богданські постоли схожі до ясінян-
ських. Традиційні гостроносі гуцульські по-
столи, на думку Я. Головацького, нагадували 
середньовічне взуття. Чоботи та постоли із 
загнутими догори носками також були відомі 
населенню північної частини Росії, Боснії, де-
яких країн Західної Європи й Азії [9, с. 40].

У ХІХ ст. у гуцулів побутували повсяк-
денні та святкові постоли. Для щоденного 
вжитку постоли морщили «по-простому», 

з невичиненої шкіри. У святкових носок під-
нятий. Вони оздоблені тисненим орнаментом 
та металевими кільцями, через які пропуска-
ли зав’язки (волоки). На початку ХХ ст. по-
столи стали прикрашати різнокольоровими 
шкіряними ремінцями. Колір постолів зале-
жав від ужитих дубильних речовин. Частіше 
траплялися жовті постоли, рідше – чорні. 
У ХVІІІ ст. волоки для постолів були сука-
ними. Волоки протягували в прорізи, а потім 
намотували на ноги. Жінки найчастіше мали 
волоки синього й червоного кольорів, а чоло-
віки – синього та чорного. 

Гуцули, перш ніж взути постоли, обвивали 
ступню ноги «онучами» й обмотували чорними 
вовняними волоками. Довжина волоків колива-
лася від 2 до 5 м. Іноді замість «онуч» носили 
плетені з тонких вовняних ниток «плетенки».

На початку ХХ ст. у гуцулів Рахівщини 
поширилися плетені шкарпетки (капчурі). Ви-
готовляли їх із білих, сірих, чорних, червоних, 
бордових вовняних ниток. Ясінянські гуцул-
ки верхню частину капчурів оздоблювали 
в’язаними кільцями та поздовжніми смугами 
(«кариками»), хрестиковою геометричною ви-
шивкою та зрідка декорували бісером. У 20–
40-х роках ХХ ст. у селах Чорна Тиса, Ясіня, 
Лазещина, Стебний бідні гуцулки одягали 
в’язані шкарпетки («обманки»). Їх виготовля-
ли без ступні, до нижньої частини пришивали 
полотняну петлю для закріплення на нозі, а 
верхню – оздоблювали хрестиковою вишив-
кою. У селах долини річки Біла Тиса до церкви 
ходили в білих «капчуриках», у будні – у чор-
них. Жіночі шкарпетки були білими, черво-
ними, чорними. Тут шкарпетки вишивкою не 
оздоблювали. З 1920-х років «капчурики» 
почали плести з покупних «гарасових» ниток. 
Капчури неодноразово оспівували в народних 
коломийках:

Та нікого так не люблю, як тоту Олену,
Віплела ми капчурики з самого берлену.

Та плела я капчурик, та вломила-м шпильку,
Ни доплела-м капчурики, пробач ми, 

Васильку [3].
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На початку ХХ ст. у селах Лазещина, 
Стебний Рахівського району одружені чолові-
ки носили металеві постоли. Висока (6–8 см) 
основа постола мала зрізаний носок та за-
округлену п’ятку. До верхньої частини основи 
кріпили три кільця, у які протягували волоки. 
Підошва постолів була дерев’яною, її підбива-
ли металевими гвіздками. У постоли клали по-
лотняні устілки. Такі постоли були важкими й 
незручними при ходьбі. Найчастіше їх носили 
лісоруби та лісники [3; 7, с. 84]. 

Окрім постолів, у гуцулів були поширені 
личаки, що їх виготовляли з лика липи або бе-
рези. Вимочене лико рубали ножем на смужки 
(«чіблянки»), з яких плели личаки. Їх носили 
найбідніші селяни. Замість вовняних викорис-
товували «клочані» волоки. Про них у народ-
ній пісні співається:

Був дід фряжка [жебрак. – В. К.],
Була в него солом’яна ташка,
Постоли – личаки,
А волоки – клочаки [19, с. 62].

З кінця ХІХ ст. заможні гуцулки носили 
шкіряні чоботи (чижми), халяви («луби»), які 
були м’якими, а на початку ХХ ст. під румун-
ським та угорським впливами їх стали робити 
твердими. М’які та тверді халяви виготовляли 
з одного шматка шкіри, який зшивали вручну 
одним швом позаду. Перед та каблуки кроїли 
окремо і пришивали до халяв. Дівчата й молоді 
жінки ходили в жовтих та червоних чоботах, 
а старші жінки – у чорних. Для селян чоботи 
завжди були мірилом достатку, тому вони на-
магалися їх придбати. Про чобітки мріяла не 
одна дівчина й молодиця. Щоб їх купити, не 
раз ішли на заробітки. Про це співається в на-
родній пісні «На зарібки»:

Як я піду на зарібки,
На далеку баню [шахту. – В. К.],
Куплю любці чоботята,
А собі – крисаню [капелюх. – В. К.] 

[10, с. 129].

На початку ХХ ст. чоботи в гуцулів Рахів-
щини передавалися від діда до внука, оскільки їх 

пошиття дорого коштувало. Чоботи були крите-
рієм заможності, що відбилося навіть у прислів’ї 
«Видно пана по халявах». Чоботи шили зі спе-
ціально обробленої шкіри великої рогатої худоби 
та овець (юхти). Чоботи із твердої кінської шкіри 
називали «клячовими». У 1920–1930-х роках 
чоботи із твердими халявами почали поступа-
тися м’яким хромовим чоботам з тонкої дубленої 
шкіри кіз та овець коричнево-жовтуватого ко-
льору. Така шкіра була значно дорожчою за інші, 
а процес її оброблення – дуже тривалим. Хро-
мові чоботи змащували різними жирами, тому 
їх часто називали «мащеними», «боксованими». 
Більшість чобіт шили із широкими халявами без 
хутра всередині. 

Ясінянські гуцули в холодні дні в чоботи 
напихали сухі рослини або сіно, які зігрівали 
не гірше за хутро, а ногам було сухо й тепло. 
У 30–40-х роках ХХ ст., узуваючи чоботи, ясі-
нянські гуцули одягали чорні сукняні «онучі».  
Чим більше декору, чим вищий чобіт, тим ба-
гатшим вважався гуцул. Бідні гуцули не мали 
можливості придбати чоботи. Не випадково на 
старих фотографіях та поштових листівках ми 
часто бачимо людей босоніж. Бідні гуцули Ра-
хівщини носили плетене взуття (личаки), але 
намагалися мати хоча б одну пару чобіт на всіх 
членів сім’ї.

Заможні гуцули в 1920–1940-х роках узу-
вали також «рамлені» («рамовані») чоботи. 
Вони мали звужену негнучку халяву, а внизу 
6–7 поперечних складок («рям»). При ходінні 
тверда халява тиснула на «рями», і чоботи ви-
давали дивний звук [3].

Традиційним взуттям великобичківських 
гуцулок були постоли та чоботи. За кроєм і 
оздобленням вони такі самі, як у ясінянських 
та богданських гуцулок. На початку 20-х ро-
ків ХХ ст. під впливом міських традицій тут 
поширилися шкіряні черевички («топанки»). 
Шили їх із м’якої хромової шкіри чорного або 
темно-коричневого кольору. При оздобленні 
халявок використовували техніки «вистроч-
ка» та «вирізування». «Топанки» мали неви-
сокий каблук, круглі п’ятку та носок. Підошву 
(«талпу») підбивали дерев’яними гвіздочками, 

www.etnolog.org.ua

Іатка Іатка шк Ішкіри, Ііри,
ом Іом по Іпозаду. Ізаду. Пе ІПередІред
ишивали Іишивали до Ідо хаІхаляв.Іляв.

жов Іжовтих Ітих таІта чеІчервонихІрвоних
у чо Іу чорних.Ірних. ДлІДляІядоІдостатку,Істатку,

ПрІПроІо чобІчоб

М
. 62].

М
. 62].

гу

М
гуцулки

М
цулки но

М
носили

М
сили

ха

М
халяви

М
ляви («

М
(«луби»),

М
луби»), як

М
які

М
і

чатку

М
чатку ХХ 

М
ХХ ст.

М
ст. пі

М
під

М
д ру

М
румун-

М
мун-

вп МвпливамиМливами їхМїх стМсталиМали роМробитиМбити
тв Мтверді Мерді ха МхалявиМляви виМвиготовлялиМготовляли
іри, Міри, як МякийМий зшМзшивалиМивали врМвручнуМучну

ред Мред таМта каМкаблукиМблуки крМкроїлиМоїли
ДіМДівчатаМвчата йМй моМмо
рвонихМрвоних чобМчоб

хівщини

М
хівщини
наМна
Ф

Яс

Ф
Яс

на

Ф
напихали

Ф
пихали

не

Ф
не гі

Ф
гірше

Ф
рше за

Ф
за

У 3

Ф
У 30–40-х роках

Ф
0–40-х роках

нФнянськіФянські гуФгуцулиФцули одФод
ЧиФЧиФмФм біФбільшеФльше деФдекору,Фкору,
гатшимФгатшим ввФвважавсяФажався
моФможливостіФжливості прФпридбатиФидбати
стФстарихФарих фоФфотографіяхФтографіях
чаФчастоФсто баФбачимоФчимо
хівщиниФхівщини

Е
ащували

Е
ащували

зивали

Е
зивали «м

Е
«мащеними»,

Е
ащеними»,

чоб

Е
чобіт

Е
іт ши

Е
шили

Е
ли із

Е
із ши

Е
ши

вс Евсередині. Еередині.
Яс ЕЯсінянські Еінянські гуЕгуцулиЕцули вЕв хоЕхолодніЕлодні

су Есухі Ехі роЕрослиниЕслини абЕабоЕо сіЕсіно,Ено,
ху Ехутро,Етро, а нЕа ногамЕогам буЕбу

0–40-х рокахЕ0–40-х роках ХХ ЕХХ ст.,Ест., узЕуз
ягалиЕягали



27

Студії з історії науки та етнокультури українців

а наприкінці 1930-х – на початку 1940-х років 
почали прошивати товстими шовковими нит-
ками, які перед тим просмолювали або змащу-
вали олією. Зав’язували черевики на шнуроч-
ки. «Топанки» носили як жінки, так і чоловіки. 
Жіночі були вищими за чоловічі.

Заможні селяни, крім постолів, узували 
шкіряні чоботи («чіжми»). Носили їх як чоло-
віки, так і жінки. У великобичківських гуцу-
лів були відомі два види чобіт: «з лубами» та 
«з фойов». Чоботи «з лубами» шили із трьох 
шматків шкіри. Перед та закаблуки кроїли 
окремо, а халяви («луби», «сари») – із ціль-
ного шматка, який позаду зшивали одним 
швом. Щоб халяви чобіт були твердими, до 
їх внутрішньої частини клеїли грубе полотно 
(«чіріс»). Знизу до чобіт пришивали підошву. 
Чоботи «з лубами» мали прямокутний плос-
кий каблук (4×2 см, 4×3 см). Щоб каблуки 
служили довше, знизу їх підбивали залізною 
оковкою («пудковкою»). Чоботи з м’якої те-
лячої шкіри, халяви яких у нижній частині 
збирали «в гармошку», називали «чіжмами з 
фойов». Обидва види чобіт були поширені по 
всій Рахівщині. У великобичківських гуцулів 
вони розповсюдилися на початку ХХ ст. під 
впливом міських традицій [3]. 

Наприкінці 1920-х років у великобичків-
ських гуцулів поширилися чоловічі та жіночі 
черевики («бокончі»). Їх купували в Солотви-
ні, привозили з м. Сигота (Румунія), тому до-
сить часто «бокончі» називали «румунками». 
Шили їх майстри з виготовлення взуття («шу-
стри»). За кроєм і оздобленням вони були такі 
самі, як і рахівські, богданські та ясінянські 
черевики.

Свої особливості мало традиційне народне 
взуття долинян Закарпаття. У ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. долинянські постоли («лапті», 
«бочкори») виготовляли з волової, кінської, 
рідше коров’ячої та свинячої шкіри. Для жі-
ночих постолів брали світлішу шкіру, ніж для 
чоловічих. Розмір взуття скрізь визначався 
однаково – п’яддю. Мірка для дорослої лю-
дини переважно становила в ширину – п’ядь, 
у довжину – півтори. Процес виготовлення 

постолів був таким самим, як і в гуцулів Ра-
хівщини [9, с. 39–40]. Перш ніж одягнути 
постоли, ноги обвивали прямокутним шматком 
конопляного або сукняного полотна («онуча-
ми», «обуванцями», «фосеклями») й обмоту-
вали білими шнурками, мотузками (волока-
ми, «надтоками») чи полотняними зав’язками 
(«паворозами»), що їх протягували через чо-
тири прорізи («остроки») постолів. У 1920–
1930-х роках почали плести вовняні шкарпет-
ки (капці, «штримфлі») білого, сірого, чорного 
кольорів, які одягали як жінки, так і чоловіки. 

Ще навіть у 20–40-х роках ХХ ст. по-
ширеним видом взуття у долинян були 
«дерев’яники» та личаки з кори дерева або із 
соломи. Улітку, випасаючи худобу, дерли кору 
з береста завширшки приблизно в три паль-
ці. Дерти треба було знизу від кореня догори. 
Здерту кору замочували у воді і прямо із сирої 
виплітали постоли (личаки) [1, с. 4]. 

Наприкінці 1930-х – на початку 1940-
х років у селах Калини, Дубове, Красна, Но-
воселиця, Широкий Луг, Буштино, Вонігове 
Тячівського району та селах Данилово, Край-
никово, Стеблівка Хустського району поши-
рилося жіноче взуття («папучі») із чорного до-
мотканого сукна. Підошву й верхню частину 
з’єднувала біла сукняна стрічка («партиця»). 
Передню частину «папуч» оздоблювали ви-
шивкою з різнокольорових ниток, а підошву 
зрідка підшивали шкірою [13, с. 223]. У 20–
40-х роках ХХ ст. жителі с. Руська Мокра 
Тячівського району та навколишніх сіл ходи-
ли на базар до Солотвина, де купували різний 
одяг («вуйоші», чоботи та інше взуття). Саме 
із Солотвина в село був завезений своєрідний 
вид взуття – капці. Це сірі або білі плетені 
вовняні капці. По боках їх обшивали цупким 
сукном, яке оздоблювали прошивними швами 
та смужками темно-синього або зеленого по-
лотна. Підошви робили з двох-трьох пласти-
нок із грубого домотканого полотна, рідше – 
із пластинок з кори липи, які пришивали до 
основи капців. Для зручності носіння у верх-
ній частині основи капці мали два-три плетені 
шнурочки, а починаючи з 1920-х років, – фа-
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бричні стрічки. У таких капцях узимку ходили 
до церкви. Поширившись серед українського 
населення на початку 20-х років ХХ ст., вони 
збереглися до кінця 50-х років ХХ ст., а потім 
їх замінило фабричне взуття [2].

Шите взуття, порівняно зі стягнутим, ха-
рактеризується складністю крою, різноманіт-
ністю конструктивних елементів, а у зв’язку 
із цим – більшою міцністю та зручністю. 
Суттєвою ознакою шитого взуття є окремо 
викроє на підошва. У долинянок Закарпат-
тя серед шитого взуття побутували чоботи 
(«бокончі», «ранцоші») та черевики («топан-
ки»). Чоботи готували в придане донькам, 
у деяких районах Закарпаття на весіллі зять 
дарував чоботи тещі. Однак далеко не в усіх 
верств населення чоботи мали широке побу-
тування. І це пояснювалося не так пошире-
ністю постолів чи личаків, як дороговизною 
чобіт. У бідніших сім’ях дуже часто на всіх 
була одна пара чобіт. Шили чоботи з добре 
виробленої чорної шкіри. Найкращою вва-
жалася шкіра річних телят. Першим етапом у 
процесі виготовлення чобіт було зняття мірки. 
Від точності й правильності цієї операції зна-
чною мірою залежали зручність у викорис-
танні, форма, зовнішній вигляд чобіт. Кожну 
деталь викроювали з окремого шматка шкіри, 
розташовуючи її в певному положенні, щоб 
уникнути деформування готового виробу. 
Важливим було кріплення підошви. Оздоб-
лення чобіт здійснювалось або одночасно з 
пошиттям, або по готовому виробу. 

На початку ХХ ст. у всіх локально-терито-
ріальних груп долинян Закарпаття поширилися 
«чіжми з лубами», «закачувані», «ранцовані» 
чоботи. Вони мали дуже тверду халяву, яка у 
верхній частині була футрована, утроє складе-
ну підкладку з домотканого полотна. Нижня 
частина халяв («шийка») була м’якою, без під-
кладки. Форму халявам надавали у вогкому 
вигляді на дошці («правилі») із вбитими клин-
цями. Після цього зшивали разом з передком, 
твердим задником, підошвою та каблуком. 
Для зміцнення низу між устілкою й підошвою 
вставляли два металеві дроти. При ношенні та-

кого чобота тверда частина халяви зсувалася на 
м’яку й лягала на передок [9, с. 39–40]. 

У 1930–1940-х роках у селах Оноківці, 
Невицьке, Оріховиця, Ярок, Середнє, Лінці, 
Анталовці Ужгородського району побутували 
жіночі чоботи («ранцош чіжми»), що їх ви-
готовляли із хромової шкіри. Високі халяви 
(«сари») підшивали видубленою шкірою світло- 
коричневого кольору. Халяви декорували  
тисненими хвилястими лініями («ранцами»). 
Шийка чобіт м’яка, складалася в гармошку. 
Носок («шпіц», «писок») затуплений, оздобле-
ний двома прострочками й маленькими прорі-
зами, розміщеними в ряд. Підошву («талпу») 
і каблуки («зап’ятки») виготовляли зі шкіри. 
Підошви підбивали дерев’яними кілочками, 
а каблуки – цвяхами. У чоботи клали устіл-
ки («бранзолі»). До верхньої частини халяв, 
із внутрішньої сторони чобіт пришивали дві 
стрічки простої матерії («вуха»), за допомогою 
яких взували чоботи. У селах Лінці, Середнє, 
Анталовці Ужгородського району у верхній 
частині халяв збоку робили розріз, по обидва 
боки якого було по чотири отвори. У них про-
совували шкіряний ремінець («рубиць»). На-
вколо розрізу чорною ниткою наносили про-
шивні шви («штепки»). Чорними прошивними 
швами у вигляді двох-трьох листків, прямих і 
напівкруглих ліній декорували також передню 
частину халяв. 

Наприкінці 30–40-х років ХХ ст. у те-
ресвянських долинянок побутували полотняні 
чоботи («бурки»). За формою вони подібні до 
чобіт, але їх зшивали не зі шкіри, а з полотна й 
вати. Поверх «бурок» взували калоші. «Бур-
ки» були дуже теплими, їх носили переважно 
взимку в суху погоду. 

Наприкінці 1920-х років під впливом угор-
ців та румунів у долинян поширилися шкіряні 
черевики («топанки»). У селах долини річок 
Тересва й Теребля їх називали «румунками». 
Шили «топанки» з волової шкіри. Крій скла-
дався з передньої частини («головки»), халяв 
з розрізом у передній частині, що зав’язувався 
на шнурки, та задньої частини («тилки»). 
Усі деталі кроїли з окремих шматків шкіри 
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і зшивали між собою. Викроєний черевик за 
допомогою маленьких дерев’яних кілочків 
з’єднували зі шкіряною підошвою й каблуком. 
Каблук виготовляли з дерев’яного бруска, об-
тягнутого шкірою. Місце з’єднання «головки» 
з підошвою прошивали нитками. «Головку» 
й задню частину халяв оздоблювали «криву-
лями», а передню частину халяв – вузькою 
смужкою чорного заячого хутра. 

У ХІХ – на початку ХХ ст. традиційним 
видом чоловічого взуття долинян Закарпаття 
були постоли з твердої волової шкіри. Їх крій 
та морщення такі самі, як і жіночих. Передок 
постолів був заокруглений, стягнутий ремін-
цем уздовж великого пальця. На ноги одягали 
прямо кутні шматки домотканого полотна (кап-
ці, «платянки»). Узимку на ноги навивали сук-
няні «онучі». Прив’язували постоли до ніг шкі-
ряними мотузками («обуванками»). Інколи на 
постоли наносили тиснений орнамент [17, с. 94]. 

Улітку часто ходили босоніж. Наприкінці 
1920-х років у долинян Закарпаття пошири-
лися довбані «дерев’яники», що їх виготовляли 
із суцільного шматка дерева. «Дерев’яники» 
довго носилися, їх узували в будь-яку пору 
року, хоча вони були незручними. Про ходіння 
в «дерев’яниках» селяни говорили: «От дерев-
ляникув дуже знали быти мозолі». У 40-х ро-
ках ХХ ст. форма «дерев’яників» удосконали-
лася. До дерев’яної підошви пришивали шкіру 
або домоткане сукно. Такий вид взуття був 
значно зручнішим [5; 12, с. 339; 18, с. 75]. 
У селах Довге, Кушниця Іршавського району 
та Керецьки, Березники Свалявського району 
на початку 1930-х років побутувало дерев’яне 
взуття – «боти». Виготовляли їх німецькі ре-
місники («шваби»). Характерною особливістю 
«бот» була товста масивна підошва («талпа»). 
Про ходіння в такому взутті селяни казали: 
«Ходиться у важкому взутті грубо, сильно 
бовтаючи [ударяючи. – В. К.] по земли нога-
ми» [5; 14, № 27, с. 1–2]. 

У 1920–1940-х роках хлопці («легіні»), 
молоді і старші чоловіки у святкові дні взува-
ли фарбовані в чорний колір шкіряні чоботи 
(«чижми»). Чоботи шили майстри («чізмарі»). 

Для виготовлення чобіт знімали з ніг мірки, за 
якими робили колодку. Найкращою сировиною 
для виготовлення чобіт вважалася кінська шкі-
ра, найгіршою – свиняча, бо вона пропускала 
воду і швидко розмокала, тому взимку мерзли 
ноги. У селах Бронька, Суха Іршавського райо-
ну про «свинячі чоботи» казали: «Не дай Боже 
з Івана пана, з кози кожуха, а із свині чобіт». 
Гострим ножем викроювали зі шкіри верхню 
частину чобіт, розмочували її у воді і прибивали 
до колодки. Коли шкіра висихала, її знімали з 
колодки й пришивали до неї підошву. Для по-
шиття чоботар використовував велику голку 
(«шило»), якою проколював отвори. При зши-
ванні деталей чобіт використовувалися міцні 
просмолені нитки («дратва»). Коли пришили 
підошву, приступали до формування задньої 
частини («п’яти», «шарок») та каблука. Халя-
ви з внутрішнього боку підшивали домотканим 
полотном. Зверху чоботи оздоблювали сплете-
ними в «косичку» ремінцями, закрученими спі-
раллю. До чобіт більш горді «легіні» прикріп-
лювали шпори («шаркантьови»), щоб за ними 
дзвеніло. До верхньої частини халяв пришива-
ли шкіряну петлю («вушко»), за допомогою якої 
чоботи вішали на жердку [23, с. 430]. 

У 1930-х роках у селах Бронька, Суха Іршав-
ського району лісоруби носили великі й важкі гу-
мові чоботи («канцоли»). Їх характерною особли-
вістю була товста (4–5 см) підошва («талпа») та 
високий (5 см) каблук. Такі чоботи побутували 
на Поліссі й Полтавщині [5; 11, с. 59]. 

Певну специфіку мало взуття бойків та лем-
ків Закарпаття. Основним видом взуття були 
постоли («ходаки»). Їх виготовляли зі шкіри чи 
лубу. Бойківські постоли були зрізані, з тупим 
носком, слабо оздоблені або не орнаментова-
ні взагалі. Повсякденні постоли були такі, як і 
святкові. Жіночі «ходаки» відрізнялися від чо-
ловічих лише тим, що їх виготовляли з тоншої 
шкіри, більше та густіше збирали по боках. За 
кількістю зборок («рям») можна було визначи-
ти місце побутування постолів. Так, на Між-
гірщині «рям» було більше, ніж на Воловеччині. 
Бойки Закарпаття носили «дерев’яники». Таке 
взуття було запозичене в німецьких поселенців 
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Закарпаття. На початку 1920-х років пошири-
лися чоботи й черевики [9, с. 40; 20, с. 12]. Бідні 
дівчата не завжди могли дозволити собі купити 
чоботи, а хлопці часто жартома до них співали:

Ой дівочко-відданице, нащо боса ходиш,
Чому собі чоботята в літі не заробиш?

Ой складімся, легіникы, хоть по жмени вівса,
Купім дівці чоботята, най не ходит боса.

Купи, дівко, чоботята та не ходи боса,
Тай велику жебаловку – утирати носа 

[21, с. 90].

Заможні дівчата, ідучи до танцю, хизува-
лися своїми черевиками:

Ой таньцюю та таньцюю, черевики псую,
А що кому та до того, сам собі купую 

[21, с. 44].

Ой черлині чоботята пішли долі ледом,
Така любка не вінчана, як колач із медом.

Ой черлині чоботята пішли долі шутром,
Така любка не вінчана, як колач із цукром 

[21, с. 55].

У ХІХ – на початку ХХ ст. лемкині За-
карпаття взували постоли («бочкори», «верпці») 
з волової, коров’ячої, кінської шкіри. У постоли 
одягали «онучі» або в’язані шкарпетки («штрим-
флі», «фусиклі»), які обмотували довгими шкі-
ряними ремінцями («обуванцями»). Лемківські 
постоли, як і бойківські та долинянські, кроїли зі 
зрізаним носком та розрізною п’яткою.

На початку ХХ ст. поширилися шкіряні чо-
боти («чизми»), що їх виготовляли сільські шевці 
(«шустери»). Халяви («сари») святкових («за-
качуваних») жіночих «чизмів» шили із твердої 
шкіри. З’єднання між «сарами» та «низком» ро-
били з м’якої шкіри, яка при ношенні збиралася 
в складки під «сарами» («закачувалася»). Підо-
шва на таких чоботах була з товстого шматка 
шкіри, складеного вдвоє. У 1920–1940-х роках 
як жінки, так і чоловіки носили шкіряні череви-
ки («топанки») з високим каблуком. На відміну 
від долинян та бойків, лемки не оздоблювали 
черевики хутром. Взували також «дерев’яники», 

підошва яких була дерев’яною, а верх – шкіря-
ним [4]. Досить часто хлопці кепкували з дівчат, 
які хизувалися своїми «топанками»:

Ой парадна відданиця йшла бы на фашанки,
Намастила губы боксом, пудером – 

топанкы 
[21, с. 163].

До чоловічого взуття бойків і лемків нале-
жали шкіряні постоли («бочкори», «ходаки»), 
гумові постоли («гумаки», «гнотованки») та 
«дерев’яники», зроблені із шкіри, прибитої на 
дерев’яну підошву. Постоли («ходаки») були 
основним взуттям як жінок, так і чоловіків. 
Виготовляли їх здебільшого з невичиненої сви-
нячої шкіри, а зрідка – з дерев’яної кори. Бой-
ківські та лемківські постоли були схожими на 
долинянські. Перед тим як взути постоли, ноги 
обмотували «онучами», «платянками» зі шмат-
ків домотканого полотна чи сукна. На обмотану 
ногу взували постіл, який прикріплювали до 
ноги чорними шнурками (волоками). Коли було 
слизько, «ходаки» підв’язували грубими коно-
пляними мотузками. З початку ХХ ст. у лемків 
Великоберезнянщини поширилися постоли, ви-
готовлені зі шматка товстої гуми. 

Із 1930–1940-х років носили хромові чоботи 
(«чизми») на високих каблуках. Халяви роби-
ли із твердої шкіри, внизу їх могли оздоб лювати 
геометричним орнаментом у вигляді різноманіт-
них смуг та кружечків. Середню частину халяв 
виготовляли з м’якої шкіри. Перед взуванням 
чобіт одягали вовняні шкарпетки («штримфлі»). 
Під час Другої світової вій ни в селах Велико-
березнянщини поширилися дерев’яні черевики 
(«дерев’яники»), вони були повністю дерев’яними 
або з дерев’яною підош вою [4; 24, с. 10].

Отже, у ХІХ – першій половині ХХ ст. 
основ ними видами взуття на Закарпатті були: 
шкіряні постоли, личаки, шкіряні чоботи та че-
ревики. Незаможні селяни переважно не мали 
літнього взуття й ходили босоніж до глибокої 
осені. Взуття було дуже дорогим, потребувало 
спеціального замовлення та тривалого виготов-
лення. Саме тому його берегли й ретельно за ним 
доглядали. 
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Summary

The article is dedicated to the local peculiarities of the traditional national footwear of Transcarpathian 
of the XIX – the first half of the XX century. Along with the general characteristic of the author, the 
types of women’s and men’s footwear of hutsuls, dolynyany, boiky and lemky of Transcarpathian region 
are analyzed in detail. The main attention is paid to the material, execution technique and decorative 
adornment of the shoes. Besides, the social, ritual, ethnographic and differentiating functions of footgear 
are emphasized.

The types of traditional footwear of Transcarpathian hutsuls are described at the first turn. The author 
attributes sharp toecaps, long fine folds and embossed ornament to the local features of the hutsul postoly. 
Typical peculiarities of the complete set of traditional folk costume of Rakhiv district hutsuls have consisted of 
woollen socks (kapchuri) decorated with knitted rings and longitudinal straps of geometric embroidery and 
with the beads rarely. The author has described the varieties of hutsul leather boots and the dissemination 
of shoes. Traditional footwear of Velykyi Bychkiv hutsuls, living in the area of Romanian-Ukrainian ethnic 
borderline, has its own peculiarity.

Traditional folk shoes of the Transcarpathian dolyniany has been distinguished by the local specificity 
and a great variety. Leather postoly, wooden shoes (dereviyanyky), bast-shoes from the bark have been used 
as summer footwear. The papuchi made of cloth and woolen slippers have been widespread in some districts 
of dolyniany living. Different types of boots have been popular among them. In particular, men’s boots with 
rattles should be distinguished.

Folk footwear of boiky and lemky of Transcarpathian by the shape and decoration is similar to the 
dolyniany one, although it is not deprived of local features. A large number of folds on postoly, the spread of 
rough rubber boots should be referred to them.

In general, shoes have been considered to be a very expensive kind of clothing, requiring a special order 
and protracted production. It has been spared and kept an eye on it assiduously.

Keywords: footwear, Transcarpathian, hutsuls, dolyniany, boiky, lemky, postoly, high boots, shoes.
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НЕХТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ АРХІВАМИ  
ЯК ОЗНАКА НЕПОВНОЦІННОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРО ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД 1932–1933 РОКІВ

Володимир Сергійчук

ÓÄÊ  930.25:341.485](477)“1932/1933”

У статті порушується питання щодо використання для підрахунку втрат України від Голодомору-геноциду 
1932–1933 років первинних документів вітчизняних архівів, що ігнорується окремими істориками й демографами. 
Наголошується, що саме ці матеріали дають змогу встановити реальну кількість жертв цієї трагедії.

Ключові слова: Голодомор-геноцид 1932–1933 років, підрахунок жертв, українські архіви.

The issue of the use of the primary documents of Ukrainian archives to calculate Ukraine casualties from the Holodomor-
genocide of 1932-1933 is raised in the article. They are ignored by certain historians and demographers. It is accentuated, that 
just these materials enable to ascertain a real number of this Holodomor victims.

Keywords: Holodomor-genocide of 1932-1933, calculation of victims, Ukrainian archives.

Підготовка до відзначення 85-річчя Голо-
домору-геноциду 1932–1933 років реально по-
ставила питання щодо підрахунку жертв цієї 
трагедії української нації. Деякі вітчизняні іс-
торики й демографи, не працюючи з первинни-
ми документами українських архівів, вирішили 
зупинитися на цифрі 3,9 мільйона втрат. По-
кладаючись на їхній академічний авторитет, во-
сени 2015 року на цю позицію стали й керівни-
ки українських наукових інституцій Північної 
Америки, відкинувши таким чином тверджен-
ня нашої діаспори, яка з 1953 року постійно за-
являла про втрати від 7 до 10 мільйонів.

Зрозуміло, що остаточну відповідь можемо 
отримати лише завдяки документам, які треба 
й надалі виявляти в колись таємних архівах. 
Проте вже знаємо кількість населення УСРР 
напередодні цього страшного Голодомору: 
на 1 січня 1932 року його нараховувалося 
32 680,7 тис. осіб. До речі, базуючись саме 
на цьому показникові, видатний український 
демограф Арсен Хоменко, розрахунки якого 
вперто ігнорують його нинішні колеги, тоді ж 
прогнозував, що за звичних умов населення 
УСРР на 1 січня 1934 року збільшиться 
до 33 464 тис., а на 1 січня 1937 року – до 
35 615 тис. осіб.

Зауважимо, що дані Всесоюзного пере-
пису населення 1937 року по УРСР Москва 

оприлюднила лише 1990 року в кількості 
28 383,0 тис. осіб, тобто жителів в УРСР 
порівняно з 1926 роком стало менше!

Водночас перерахунок порайонних резуль-
татів перепису засвідчив, що такий показник 
завищений принаймні на 532 тис. осіб, бо ще 
потребують ретельного аналізу матеріали по 
12 районах. Однак якщо взяти й цю мінімаль-
но занижену цифру приписок, то на початок 
січня 1937 року населення України становило 
не більше 27 851 тис. осіб. Коли від неї від-
няти кількість приросту населення в 1934 році 
(88,2 тис. осіб), 1935-му (417,2 тис.) і 1936-му 
(533,7 тис.) – загалом 1039,1 тис., то на 1 січня 
1934 року маємо 26 812 тис. осіб.

А мало бути 33 933,400 осіб: до кількості 
населення на 1 січня 1932 року в 32 680,700 до-
даємо народжених у 1932–1933 роках у кіль-
кості 1252,7 тис. Різниця – 7121,400. Якщо 
навіть віднімемо ймовірні природні втрати за 
два роки в сумі 1029,400 осіб, то одержуємо  
6092,400 прямих втрат.

Чому ж сьогодні ми наполягаємо на циф-
рі прямих жертв щонайменше в 7 мільйо-
нів осіб? Тому що й досі не досліджено всієї 
складової втрат, а це не дає змоги одержати 
реальні результати наукових пошуків.

Так, страшний мор набрав особливо жахли-
вих обертів від Сіверського Дінця до Дністра, 
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Збруча, Прип’яті й Сожу після Сталінської те-
леграми від 1 січня 1933 року. Однак те, що го-
лод спланований проти них, харківські селяни, 
наприклад, усвідомлювали ще в 1932 році, бо 
в сусідніх російських селах вони бачили (коли 
їх туди ще пускали!), як «мололи жито для ко-
ней, там для громадського харчування варили 
пшеничні галушки й видавали колгоспникам 
по 1 кілограму хліба». Отже, щоб «тысячи 
паломников-колхозников с Украины» не «по-
прошайничали, чем разлагали колхозы», їх 
звідти будуть просто виганяти [9, ф. 1, оп. 20, 
спр. 5935, арк. 34].

Справді, голод в Україні лютував уже на-
весні 1932 року, про що свідчать документи 
з українських архівів. Зокрема, 15 травня 
1932 року секретар Вінницького обкому пар-
тії Алексєєв писав до генерального секретаря 
КП(б)У Станіслава Косіора: в Уманському 
районі «в селе Фурманка за 10 дней апреля 
от недоедания умерло 27 душ, а с 1/V по 5/V 
еще 24 чел... В апреле этого года подобрано по 
г. Умани на улицах 48 мертвецов, причина – 
недоедание. Подобранные мертвецы – селя-
не, частично сел Уманского и других районов» 
[9, ф. 1, оп. 20, спр. 5256, арк. 27, 29].

У Бабанському районі в квітні 1932 року, як 
доповідав той же Алексєєв, від голоду помер-
ло: у Підвисоцькому – 20 осіб, Лятківцях – 
12, Косенівці – 9, Кам’янечому – 37, Вишне-
полі – 61. А в спецповідомленні Вінницького 
облвідділу ДПУ від 27 червня 1932 року за-
значається, що в селі Животівка Оратівського 
району за два дні померло 18 осіб, а протягом 
весни – 120. В Осичному 20 червня помер-
ло 9 осіб, а «за весь период продзатруднений 
умерло 139 человек». В Оратові за один день 
померло 8, а загалом – 80, у Клюках – 20 
[1, ф. П-136, оп. 3, спр. 11, арк. 11–13].

Зрештою, про масовий голод в Україні ще 
15 березня 1932 року в листі до Сталіна по-
відомляв Косіор. Останній тоді зазначав, що 
«понад 70 % всіх смертей припадає на Дніпро-
петровську область. З 49 районів області важ-
кими є 35 районів. На другому місці Київська 
область, 31 район важкий». Особливо важке 

становище, наголошував Косіор, «так званих 
поворотців, тобто тих, хто підчас колективі-
зації разом з родиною бродив десь, а тепер у 
значних кількостях повертаються в свої села і 
колгоспи. Ось чому голодуючі є мало не в усіх 
районах...» [9, ф. 1, оп. 20, спр. 5460, арк. 7].

У 1932 році в Дніпропетровській області 
більш ніж удвічі скоротився природний при-
ріст населення – з 16,7 до 7,0 осіб на 1000 на-
селення [2, ф. Р- 2240, оп. 1, спр. 75, арк. 26]. 

Нічого подібного про масовий голод на те-
риторії Росії навесні 1932 року, скажімо, не 
повідомляє пензенський дослідник Віктор 
Кондрашин. У своїй книзі він стверджує, що 
в 1932 році «сам факт голода на Украине был 
шоком для русских крестьян. Показатель-
на в этом плане реакция белорусов. Летом 
1932 г. Белоруссия оказалась заполнена го-
лодающими сельскими жителями с Украины. 
Изумленные белорусские рабочие писали в 
“Правду” и высшему руководству страны, что 
они не помнят, чтобы когда бы то ни было “Бе-
лоруссия кормила Украину”» [18, с. 180].

До речі, Віктор Кондрашин наводить фак-
ти, які підтверджують смертність від голоду в 
російських селах лише в 1933 році. Наприклад, 
«на территории Малощербидинского сельсовета 
Романовского района Нижне-Волжского края из 
151 умершего в 1933 г. 103 чел. зарегистрированы 
загсом как умершие от “голода”, “истощения”, 
“истощенности”, “отощания” и т. д. В 1932 г. 
смертность на территории данного сельского 
Совета составила 18 чел., и никто от указанных 
выше причин не умер» [18, с. 184–185].

Щодо 1933 року, то для України це справді 
була катастрофа. У сусідньому з Росією Дворі-
чанському районі Харківщини, за далеко непов-
ними даними, тоді вмерло: у райцентрі (лише 
мешканців вулиці Куп’янської) – 211 осіб, у За-
падному – 120, у селах Кам’янської сільради – 
625, Новоєгорівської – 956, Жовтневої – 597, 
Рідкодубської – 390, Токарівської – 498, 
Колодязненської – 630, Вільшанської – 370, 
Кутьківської – 115 [12]. 

У Богодухові в січні 1933 року з’явилося 
на світ 12 немовлят, а помер 31 житель, у лю-
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Розвідки та матеріали

тому – відповідно 11 і 54, березні – 13 і 105, 
квітні – 9 і 164, травні – 17 і 243, ще 149 віді-
йшли в засвіти в червні [19].

Загалом Богодухів у 1933 році недораху-
вався понад тисячу своїх мешканців. У родині 
Євмена Бондаренка в лютому смерть забрала 
чотирирічну Тетяну, у квітні – десятирічного 
Федора, а 12 травня – одразу двох: шестиріч-
ного Костю і восьмирічну Марійку [19]. 

Подібне відбувалося і в інших районах 
України. Слідчий з важливих справ Нар-
комату юстиції УСРР Чумал установив, що 
саме через насильне вилучення продуктів у 
селян в селі Костянтинівка нинішньої Мико-
лаївщини було 500 вимерлих хат, за грубими 
підрахунками померло від 2,5 до 3 тис. осіб 
[9, ф. 1, оп. 20, спр. 6431, арк. 58]. 

Смертність у Смілі, що на Черкащині, 
1933 року сягнула 798 жителів, Балаклії – 
484, Білозір’ї – 694, Сунках – 729, Ташли-
ку – 793 [20]. 

У родині Грищуків із Фосні Овруцького ра-
йону нинішньої Житомирської області тоді по-
мерло п’ятеро дітей, троє з них – в один день [17].

Документи приміських сільрад Вінниці, які 
збереглися, засвідчують, що Голодомор мав 
«успішні жнива» й на Поділлі. Так, у Соки-
ринцях у травні 1933 року народилося 1 дитя, 
а поховали – 37, у червні 78 мешканців помер-
ло [1, ф. Р-2071, оп. 1, спр. 355, арк. 20, 25].

На жаль, не збереглося подібних актових 
записів з Переорської сільради, керівники якої 
просили органи ЗАГСу «передати через по-
сланого виконавця книгу записів про смерть, 
в котрі заявляється крайня необхідність» 
[1, ф. Р-2071, оп. 1, спр. 355, арк. 78].

Оскільки така «крайня необхідність» ви-
никла і в Полтавській, Станіславчицькій, Си-
нюхино-Брідській та інших сільських радах 
Первомайського району тодішньої Одеської 
області, то свідоцтва про смерть почали випи-
сувати на бланках документів про народження, 
одруження й розлучення [4, ф. Р-5950, оп. 18, 
спр. 156, арк. 1–453].

Уцілілі зведені підсумки про рух населен-
ня в тодішній Київській області також засвід-
чують масовий характер смертей у 1933 році, 
особливо в першому півріччі:

1932–1934

01.01.1932
(тис. осіб)

01.01.1933 1933 
народ.

1933 
померло

У т. ч.  до 
1 року

01.01.1934 ±
32–34

Не здано 
міс. звітів

Андрушівський 71,0 63 739 1 131 8258 239 56 612  - 14 358 8

Бабанський 95,9 74 321 892 9124 310 66 089  -29 811 18

Базарський 33,2 26 672 543 1862 103 25 353  -7847 10

Баранівський 49,0 50 871 977 2494 162 49 354 +354 19

Барашівський 34,5 29 252 608 3312 104 26 548 -7952 6

Баришівський 85,3 71 270 893 9344 260 62 819 -22 481 14

Боришпільський 72,5 62 211 792 5739 266 57 264 -15 236 16

Білоцерківський 144,0* 84 600 888 10 570 308 74 918 -22 482 80

Богуславський 140,6 106 739 1.196 16 118 298 91 817 -48 783 0

Бородянський 45,3 35 493 454 2446 80 33 501 -11 799 14

Брусилівський 83,5 74 581 1115 5702 225 69 994 -15 306 5

Буцький 117,9 90 503  909 11 020 160 80 392 -37 508 47

Васильківський 95,3 83 751 974 8022 238 76 703 -18 597 36

Вищедубечанський 35,4 33 445 557 2068 117 31 934 -3466 4
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Володарський 51,7 34 815 309 8335 148 26 789 -24 911 28

Володарсько-Вол. 56,6 49 983 1108 3256 176 47 835  -8765 28

Гельм’язівський 55,1 42 198 491 8800 202 33 889 -21 211 7

Городницький 30,5 26 719 881 997 118 26 603 -3897 32

Димерський 41,3 38 858 540 1684 107 37 714 -3586 3

Ємільчинський 62,7 57 032 1728 2943 220 55 817 -6883 23

Жашківський 50,4 41 568 662 5189 76 37 041 -13 359 6

Житомирський 112,0* 31 432 653 1593 147 30 492 - 4408 0

Звенигородський 87,2 55 738 500 8400 95 47 838 -39 362 11

Златопільський 50,5 39 669 341 4871 107 35 139 -15 361 2

Золотоніський 91,6 62 664 864 5640 172 57 888 -33 712 8

Іванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28

Кагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7

Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14

Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47

Київський 769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46

Коростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8

Коростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10

Корсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38

Лисянський 66,5 51 252 536 8990 126 42 798 -23 702 12

Лугинський 36,7 35 618 786 1759 134 34 645 -2055 74

Макарівський 58,2 51 005 766 3450 99 48 321 -9879 14

Малинський 89,5 68 413 797 5022 192 64 188 -25 312 95

Мархлевський 49,4 50 143 916 2034 153 49 025 -375 80

Монастирищен-
ський

72,4 61 887 1143 8664 301 54 366 -18 034 20

Народицький 41,5 39 638 695 1532 101 38 801 -2699 9

Новоград-
Волинський

92,9 65 745 1736 3489 284 63 992 -28 908 35

Обухівський 80,7 69 445 674 8195 128 61 924 -18 776 14

Овруцький 68,8 55 038 1301 3244 202 53 095 -15 705 15

Олевський 51,1 45 386 1560 1475 162 45 471 -5629 5

Оратівський 50,8 41 791 593 7491 125 34 893 -15 907 1

Переяславський 106,0 79 798 969 12 823 360 67 924 -38 076 26

Ім. Петровського 127,6 108 389 1082 9797 177 99 674 -27 926 9

Плисківський 56,3 45 995 556 7975 108 38 576 -17 724 16

Погребищенський 70,4 60 174 884 7477 123 53 581 -16 918 101

Попільнянський 96,8 85 351 969 11 101 180 75 219 -21 581 41
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Ф
Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14

Ф
Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14

Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47

Ф
Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47

Ф
Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47

Ф
Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47

769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46Ф769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46Ф769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46Ф769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФКоростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8ФКоростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8Коростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8ФКоростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8Коростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8ФКоростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8Коростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8ФКоростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8Коростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8ФКоростенський 84,3 58 029 1403 4331 234 55 101 -29 199 8

Коростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10ФКоростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10Коростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10ФКоростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10Коростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10ФКоростишівський 49,3 48 686 1153 1874 172 47 965 -1335 10

Корсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38ФКорсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38Корсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38ФКорсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38Корсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38ФКорсунський 94,3 77 178 861 6 692 166 71 347 -22 953 38

Лисянський 66,5 51 252 536 8990 126 42 798 -23 702 12ФЛисянський 66,5 51 252 536 8990 126 42 798 -23 702 12Лисянський 66,5 51 252 536 8990 126 42 798 -23 702 12ФЛисянський 66,5 51 252 536 8990 126 42 798 -23 702 12

Лугинський 36,7 35 618 786 1759 134 34 645 -2055 74ФЛугинський 36,7 35 618 786 1759 134 34 645 -2055 74

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Златопільський 50,5 39 669 341 4871 107 35 139 -15 361 2

Е
Златопільський 50,5 39 669 341 4871 107 35 139 -15 361 2Златопільський 50,5 39 669 341 4871 107 35 139 -15 361 2

Е
Златопільський 50,5 39 669 341 4871 107 35 139 -15 361 2

Золотоніський 91,6 62 664 864 5640 172 57 888 -33 712 8

Е
Золотоніський 91,6 62 664 864 5640 172 57 888 -33 712 8Золотоніський 91,6 62 664 864 5640 172 57 888 -33 712 8

Е
Золотоніський 91,6 62 664 864 5640 172 57 888 -33 712 8

Іванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28ЕІванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28Іванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28ЕІванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28Іванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28ЕІванківський 43,1 39 006 672 2211 98 37 467 -5633 28

Кагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7ЕКагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7Кагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7ЕКагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7Кагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7ЕКагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7Кагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7ЕКагарлицький 58,1 49 077 642 5784 163 43 935 -14 165 7

Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14ЕКам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14ЕКам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14Кам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14ЕКам’янський 122,4 101 821 1245 11 212 294 91 854 -30 546 14

Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47ЕКанівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47ЕКанівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47Канівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47ЕКанівський 87,2 64 200 840 8903 112 56 137 -31 063 47

769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46Е769,9* 142 718 2222 8252 453 136 688 -20 312 46
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Розвідки та матеріали

Потіївський 42,0 39 568 905 2370 206 38 103  -3897 22

Пулинський 36,7 31 246 953 1811 194 30 388 -6312 5

Радомишльський 67,0 47 396 873 2974 158 45 295 -21 705 38

Ржищівський 71,2 55 055 432 10 630 138 44 857 -26 343 29

Розважівський 43,5 36 383 572 3492 183 33 463 -10 037 12

Рокитянський 102,5 82 316 894 10 958 136 72 252 -30 248 15

Ружинський 103,8 89 723 1372 12 258 418 78 837 -24 963 33

Сквирський 106,7 96 516 1154 12 801 302 84 869 -21 831 20

Словечанський 35,7 31 687 950 1826 140 30 811 -4889 12

Смілянський 130,0 87 029 1048 9884 245 78 193 -51 877 5

Ставищенський 65,9 51 106 604 10 179 132 41 531 -24 369 8

Тальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45

Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7

Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12

Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6

Уманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13

Фастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44

Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20

Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27

Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

Чигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0

Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14

Чорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38

Шполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8

Ярунський 38,7**

Разом село  5257,8 4 493 797  4 086 900 -1 396 961 1677

Міста 1090,0 996 650 13 198 51 296 3160 - 958 552 -131 448

Разом 6347,8  5 490 447 5 045 452 -1 489 709

[За: 15, c. 6–8; 3, ф. 235, оп. 1, спр. 21, арк. 1–108]

* Включено й населення Білої Церкви, якого тоді нараховувалося 46,6 тис. осіб.
* Включено й населення Житомира, якого тоді нараховувалося 77,1 тис. осіб.
* Включено й населення Києва, якого тоді нараховувалося 612,9 тис. осіб.
* Включено й населення Умані, якого тоді нараховувалося 40,5 тис. осіб.
* Включено й населення Черкас, якого тоді нараховувалося 39,9 тис. осіб.
** Звітних даних про природний рух населення в Ярунському районі за 1933 рік не виявлено.

www.etnolog.org.ua

ІІІІІІІІІІІІ
Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14

І
Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14

І
Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14

Чорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38ІЧорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38Чорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38ІЧорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8ІШполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8Шполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8ІШполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8

Ярунський 38,7** ІЯрунський 38,7**Ярунський 38,7** ІЯрунський 38,7**

 5257,8 4 493 797І 5257,8 4 493 797 5257,8 4 493 797І 5257,8 4 493 797

1090,0 996 650 13 198 51 296 3160 - 958 552 -131 448І1090,0 996 650 13 198 51 296 3160 - 958 552 -131 4481090,0 996 650 13 198 51 296 3160 - 958 552 -131 448І1090,0 996 650 13 198 51 296 3160 - 958 552 -131 448

МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ
Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20

М
Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20

М
Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20

Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27

М
Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27

М
Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27

Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

М
Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

М
Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

М
Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

М
Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

М
Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

М
Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

М
Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

М
Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

М
Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

Чигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0МЧигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0Чигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0МЧигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0Чигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0МЧигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0Чигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0МЧигиринський 92,7 84 185 957 6077 261 79 065 -13 665 0

Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14МЧорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14МЧорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14Чорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14МЧорнобаївський 97,7 83 235 1075 7 985 284 76 325 -21 375 14

Чорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38МЧорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38Чорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38МЧорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38Чорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38МЧорнобильський 70,5 58 268 1172 2138 179 57 302 -13 198 38МММШполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8МШполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8Шполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8МШполянський 99,3 99 292 726 7781 194 73 891 -25 401 8

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7

Ф
Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7

Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12

Ф
Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12

Ф
Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12

Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6

Ф
Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6

Ф
Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6

Ф
Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6

Уманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13ФУманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13Уманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13ФУманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13Уманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13ФУманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13

Фастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44ФФастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44Фастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44ФФастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44Фастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44ФФастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44Фастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44ФФастівський 81,6 54 689 471 6130 93 49 030 -32 570 44

Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20ФХабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20ФХабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20Хабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20ФХабнянський 40,1 33 157 471 3051 117 30 577 -9523 20

Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27ФХристинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27ФХристинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27Христинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27ФХристинівський 57,2 46 021 545 4284 109 42 282 -14 918 27

Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20ФЧеркаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20Черкаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20ФЧеркаський 147,5* 75 833 505 8056 121 68 282 -29 118 20

Черняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34ФЧерняхівський 59,6 54 356 1050 3089 199 52 317 -7283 34

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Смілянський 130,0 87 029 1048 9884 245 78 193 -51 877 5

Е
Смілянський 130,0 87 029 1048 9884 245 78 193 -51 877 5Смілянський 130,0 87 029 1048 9884 245 78 193 -51 877 5

Е
Смілянський 130,0 87 029 1048 9884 245 78 193 -51 877 5

Ставищенський 65,9 51 106 604 10 179 132 41 531 -24 369 8

Е
Ставищенський 65,9 51 106 604 10 179 132 41 531 -24 369 8Ставищенський 65,9 51 106 604 10 179 132 41 531 -24 369 8

Е
Ставищенський 65,9 51 106 604 10 179 132 41 531 -24 369 8

Тальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45ЕТальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45Тальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45ЕТальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45Тальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45ЕТальнівський 108,6 91 688 1023 8774 120 83 937 -24 663 45

Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7ЕТаращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7ЕТаращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7ЕТаращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7Таращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7ЕТаращанський 81,6 54 588 639 8787 123 46 440 -35 160 7

Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12ЕТетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12ЕТетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12Тетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12ЕТетіївський 57,2 44 403 596 12 000 327 32 999 -24 201 12

Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6ЕТроянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6ЕТроянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6Троянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6ЕТроянівський 49,3 42 969 956 4326 199 39 599 -9701 6

Уманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13ЕУманський 144,0* 77 527 677 9279 197 68 925 -34 575 13
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Так, документ про підсумки реєстрації ак-
тів громадянського стану в Богуславському 
районі показує, що тут за 12 місяців народи-
лося 1196 дітей, а померло – 16 118 жителів [3, 
ф. Р-235, оп. 1, спр. 21, арк. 44]. 

У Володарському районі тоді ці показни-
ки були відповідно 309 і 8335, Погребищен-
ському – 884 і 7477, у Ружинському – 1372 
і 12 258, у Сквирському – 1154 і 12 081 [3, 
ф. Р-235, оп. 1, спр. 21, арк. 50, 82, 90, 91]. 

Однак комплексний аналіз збережених до-
кументів однозначно засвідчує, що вони не-
повні, їх треба порівнювати й доповнювати 
іншими матеріалами, свідченнями очевидців. 
Наприклад, примітки в документах показу-
ють, що сільради названих чотирьох останніх 
районів не здали тоді відповідно 28, 101, 33 і 
20 місячних звітів про рух населення, а зага-
лом по області сільські ради не прозвітували 
за рік 1677 разів!

Важко сказати, скільки померлих не врахо-
вано в Погребищенському районі, особливо в 
липні 1933 року, коли, по суті, половина сіль-
ських рад не прозвітувала про рух населення. 
У Погребищенському районі не було здано 
101 місячний звіт про рух населення, що спри-
чинилося до недообліку принаймні 1539 смер-
тей, зокрема, у травні – 124, червні – 304 і в 
серпні – 679. 20 місячних звітів (що не були 
здані) зі Сквирського району можуть свідчити 
про недооблік принаймні 457 померлих. 

Однак щодо цього регіону збереглися до-
кументи 1933 року, які стверджують про осо-
бливо серйозні недоліки в цьому питанні. На 
жаль, і в підсумковому документі за 1933 рік 
не вказується про це в додаткових даних.

Підтвердженням того, що звітні дані з 
місць були далеко неповними, може слугува-
ти документ про перевірку реєстрації смертей 
у Сквирському й Володарському районах, яка 
відбулася взимку 1933 року. Зокрема, допо-
відна записка заступника наркома охорони 
здоров’я УСРР Хармандар’яна до генерально-
го секретаря ЦК КП(б)У Косіора від 6 червня 
1933 року констатує: «Безсумнівним слід вва-
жати значно применшені цифри померлих, так 

як перевірка на місцях та ретельне дослідження 
місцевого матеріала свідчать про значно біль-
ші цифри: так по Сквирському району з 01.01 
по 01.03 по звітним даним померло 802 чол., 
тоді як перевіркою встановлено на 15.01 1773 
смертельних випадки, у Володарському ра-
йоні на 01.03 говориться про 742 смерті, тоді 
як насправді до цього часу померло більше 
3000 чол.» [9, ф. 1, оп. 20, спр. 6276, арк. 2].

Слід наголосити, що ознайомлення з до-
кументами, які збереглися в Державному 
архіві Київської області, свідчить про те, що 
жодних змін у документацію після виявлення 
спеціальною перевіркою 1933 року недообліку 
смертей не було внесено, тому й донині тодіш-
ня офіційна статистика не дає реальних даних 
про втрати нашого народу, а суттєво їх при-
меншує. Загалом райони тодішньої Київської 
області не подали (за неповними даними) 1677 
місячних звітів про рух населення в 1933 році 
[2, ф. Р-235, оп. 1, спр. 21, арк. 1–108], що не 
дає змоги реально оцінити втрати від Голодо-
мору, які повинні були бути зареєстрованими 
за місцем проживання.

На жаль, така картина спостерігалася в усіх 
регіонах України. Зокрема, досить поширеною 
була практика несвоєчасного обліку померлих. 
Скажімо, в Усатівській сільраді Біляївського 
району Одеської області часто реєстрували їх 
лише через кілька тижнів [5, ф. 8220, оп. 1, 
спр. 60, арк. 44–45].

Природно, що не було змоги порахува-
ти жертви канібалізму, який мав прояви ще з 
весни 1932 року. У березні 1933 року тільки в 
Харківській області було зареєстровано 9 ви-
падків людоїдства, у квітні – 58, травні – 132, 
червні – 221 [19]. 

Один з головних московських ставлени-
ків в поневоленій Україні Станіслав Косіор 
15 березня 1933 року цинічно вважав, що «цей 
голод ще нічого не навчив» українців. Лише 
пізніше, коли переконається в страшних на-
слідках Голодомору 1932–1933 років, напи-
ше: «Визнаючи ту величезну роботу <...> в 
боротьбі проти українських націоналістів та 
інших контрреволюційних елементів, роботу, 
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що не припинялася і не повинна припинитися, 
мусимо, звичайно, визнати, що ми завдали на-
ціоналістам удару, вразливого удару, і можна 
сказати, здобули нищівний успіх».

У тодішній більшовицькій періодиці за-
рясніють і такі визнання: партія «доклала 
геркулесівських зусиль у знищенні націона-
лістичних елементів в Україні». А ще один з 
найодіозніших більшовицьких діячів Мендель 
Хатаєвич відверто вихвалявся: «Знадобився 
голод, щоб показати їм, хто тут господар <...> 
Ми виграли цю війну».

Заклавши в постулати боротьби проти не-
покірного українського селянства війну з на-
шим національно-визвольним рухом, яка здій-
снювалася винищенням хліборобів голодною 
смертю, російські більшовики на десятки ро-
ків візьмуть на озброєння й поширюватимуть 
фальшиві концепції так званого класового 
протистояння. Наприклад, перший секретар 
Донецького обкому партії Саркіс проголошу-
вав на ІІ обласній партійній конференції: «Нет 
и не может быть успехов борьбы за уголь, за 
металл, за большевистский колхоз, если по-
следовательно не осуществлять ленинскую 
национальную политику, если решительно 
не изгнать и не уничтожить все националис-
тические элементы из всех участков, если не 
сосредоточить огонь борьбы против местного 
национализма, являющегося сейчас главной 
опасностью на Украине...» [9, ф. 1, оп. 20, 
спр. 6597, арк. 240].

Його гасла відразу розвинув секретар 
Краматорського міськпарткому Просвірін: 
«Україна в зв’язку з успіхами 1933 р. всту-
пає по-більшовицьки в роботу і стає передо-
вою республікою Радянського Союзу, такою 
самою, якою вона була кілька років тому під 
керівництвом Кагановича. Тому в завдання 
керівників українських партійних організа-
цій, у завдання більшовиків Донбасу входить 
збереження більшовицьких традицій такого 
керівника, як тов. Каганович» [9, ф. 1, оп. 20, 
спр. 6597, арк. 71].

Ось чому можна погодитися з американ-
ським правником українського походження 

Віктором Рудем, що Голодомор «був такою 
мірою ефективним, що після скасування його 
наприкінці весни 1933 року Сталін відчув до-
статньо впевненості для перенесення тимчасо-
вої радянської столиці з Харкова до історичної 
української столиці Києва» [10, с. 9].

Зрозуміло, що, втішившись із цієї трагіч-
ної картини українського села, більшовицька 
влада зрозуміла недоречність чергового пере-
пису населення, який планувався на 1933 рік і 
з приводу чого вже було підготовлено відпо-
відні документи й створено лічильні комісії. 
Стало очевидним, наприклад, що у Вінниць-
кій області, за дослідженнями професора Іллі 
Шульги, не дорахуються 1 634 093 осіб за два 
голодних роки [11].

Проте московську владу найменше турбу-
вала втрата власне корінних хліборобів – вона 
перекине у вимерлі українські села вихідців 
з російської глибинки й Білорусі, до збиран-
ня врожаю залучить армію й городян. Тим 
паче, що заступник наркома робітничо-се-
лянської інспекції СРСР Верменичев 15 січ-
ня 1933 року повідомляв про досить цікаву 
тенденцію: «Из колхозов Западной области 
участились случаи самовольного переселения 
колхозников на Украину, чем в значительной 
степени способствуют  местные и областные 
колхозные и зем. организации Украины. Так, 
коммуна им. Ленина (Шумячского района 
Запад. обл.), не вошедшая в план переселе-
ния, самовольно отправила ходаков в Доне-
цкую область и там заручилась ходатайством 
Донецкого Обл. ЗУ Буденновской МТС о 
переселении к ним коммуны.

Ровнянские организации (Одесская обл.) 
способствуют переселению группы колхозни-
ков деревни Воронцы (Смоленский район За-
пад. обл.). Нововасильевское РайЗО Днепро-
петровской обл. 22.Х сообщило Зап. ОблЗУ, 
что колхоз “Краском” Ельнинского района 
Зап. обл. ими приписан в колхоз “Гигант” их 
района» [8, ф. 539, оп. 19, спр. 219, арк. 92].

Водночас 50 плановим переселенцям кол-
госпу «Червоний Бір» зі Сновського району 
Чернігівської області відмовлено у вселенні в 
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колгосп імені Хатаєвича Великолепетиського 
району на той час Дніпропетровської області 
[9, ф. 539, оп. 19, спр. 219, арк. 99].

До того ж відбувалися планові переселення 
червоноармійських родин, главам яких у дорозі 
видавали по 800 грамів хліба на добу, а чле-
нам – по 400 [8, ф. 27, оп. 14, спр. 705, арк. 59].

Спокійні були в Москві й щодо забезпе-
чення робітниками будівельних майданчиків 
в УСРР. Так, член колегії Наркомпраці Ху-
докормов 8 січня 1932 року доповідав Рад-
наркому УСРР про те, що для забезпечення 
промисловості й будівництва робочою силою 
в 1932 році необхідно мати додатково близько 
600 тис. осіб, у тому числі 130 тис. для шахт 
Донбасу. Для останніх з УСРР планувалося 
завербувати 44 тис., а з РСФРР – 64 тис. [8, 
ф. 539, оп. 10, спр. 73, арк. 24].

Потребу в 130 тис. кваліфікованих робіт-
ників планували покрити за рахунок підготов-
ки господарським способом 70 тис., а також 
шляхом вербування 20 тис. з районів УСРР і 
40 тис. – з РСФРР [8, ф. 539, оп. 10, спр. 73, 
арк. 25].

Ця установка чітко витримувалася. Так, 
на шахти тресту «Кадіїввугілля» у жовтні 
1932 року прийняли на роботу 859 осіб, з них 
з УСРР – лише 123 [9, ф. 1, оп. 20, спр. 5315, 
арк. 42–43].

Ініціативу в цьому плані доручалося про-
являти місцевим «смотрящим Москви». Так, 
секретар Дніпропетровського обкому партії 
Хазанов 25 вересня 1933 року, повідомляючи 
Кагановича й Постишева про те, що на будо-
вах регіону працює близько 25 тис. завербова-
них колгоспників із Середньої Волги, просив 
дозволити «на заработанные ими деньги в ор-
ганизованном порядке закупить хлеб в период 
разрешения свободной торговли хлебом» [9, 
ф. 1, оп. 20, спр. 6243, арк. 71]. Через три тиж-
ні Дніпропетровський обком просить Кагано-
вича дозволити «выделить дополнительные 
лимиты на ввоз в область рабочей силы на 
36 000 чел., желательно из Татарской, Баш-
кирской и Белорусской республик» [9, ф. 1, 
оп. 20, спр. 6241, арк. 33].

Отже, голодних українських селян, які ки-
нулися до міста, щоб влаштуватися на роботу 
з метою врятувати від голоду свої родини, до 
уваги не брали, їхні трупи щоденно стягували 
до великих ям і засипали землею безіменними, 
без будь-якого християнського пошанування 
до небіжчика. Водночас робочу силу шукали 
на стороні... Це, до речі, відповідь тим, хто 
хоче нас переконати, що українське селянство 
збереглося втечею до Росії в кількості 3 млн. 
Якби це було так, то там кількість українців 
різко зросла б, а так перепис 1937 року засвід-
чив: у порівнянні з 1926 роком, українців там 
із 7 мільйонів залишилося лише 3.

Найбільше Москву тоді стурбувала ката-
строфічна смертність серед дітей, особливо 
початкової школи, яка була вже обов’язковою. 
Уже з осені 1932 року шкільні класи почали рі-
діти, що особливо проявилося в перші місяці 
1933-го. Скажімо, зі спогадів Миколи Роман-
чука довідуємося: «Я з горем пополам ходив 
до школи. Вчився в четвертому класі. На моїх 
очах прямо за партою поснули від голоду чоти-
ри моїх однокласники» [16].

Мешканець Кодими Одеської області 
О. Пражина згадував, що й до кінця життя 
йому не сходить з очей картина: «Ми, діти, 
голодні, ледве тримаючись на ногах, дивимо-
ся, як трьох наших сусідів-однолітків разом 
з батьком Софронієм Білоусом скидають на 
підводу і відвозять з дому назавжди» [12].

У Київській області, за даними з 36 райо-
нів, на початок липня 1933 року в початкових 
школах уже офіційно недорахувалися 16 668 
учнів (зі 109 135), у семирічних – 40 824 (із 
244 056), десятирічках – 956 (з 5262). За-
галом по області вибуло понад 100 тис., що, 
як сигналізувала до наркома освіти УСРР 
Затонського член колегії Прянишникова, 
«заставляет бить тревогу» [8, ф. 166, оп. 11, 
спр. 48, арк. 15].

Усвідомлюючи небезпеку величезної не-
комплектності шкільних класів з вересня 
1933 року, Затонський заздалегідь ініціює 
облік дітей не тільки 1925 року народження, 
які 1 вересня мають прийти в 1 клас, а й тих, 
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Розвідки та матеріали

хто народився 1926 року, кому до школи йти в 
1934 році, а також усіх, хто досі не був охопле-
ний школою. 23 червня 1933 року Затонський 
звертається до ЦК КП(б)У з проханням під-
тримати його пропозицію перед ЦК ВКП(б) 
щодо переходу навчання дітей в початковій 
школі із семи років [9, ф . 1, оп. 20, спр. 6226, 
арк. 34]. Запроваджувати це, він пропонував 
з початком 1933/1934 навчального року, вико-
риставши й передбачені асигнування на нульо-
ві групи. Отже, до навчального процесу мало 
бути залучено ще 124 тис. дітей [9, ф. 1, оп. 20, 
спр. 6226, арк. 36].

Намагалися докинути в цьому процесі 
свої «5 копійок» і лідери українського комсо-
молу. Зокрема, 13 серпня 1933 року секретар 
ЦК ЛКСМУ Андреєв запропонував секрета-
рям ЦК КП(б)У Попову і Любченку провести 
25 серпня 1933 року «День школи» «як день 
пробної явки дітей у школи, як день перевірки 
готовності шкіл, учнів до нового навчального 
року». Однак партійний штаб чітко усвідомив, 
яким скандалом може обернутися ця ініціати-
ва, коли виявиться, що багато дітей узагалі ні-
коли не зможуть сісти за парти, бо вже лежать 
у сирій землі. Тож резолюція гласила «про не-
доцільність проведення пробної явки» [9, ф. 1, 
оп. 20, спр. 6226, арк. 47].

Незважаючи на підтягування, як кажуть, 
усіх можливих «резервів», у тому числі й 
оформлення до першого класу дітей, яким не 
виповнилося ще вісім років, і так званої ну-
льової групи, явка була катастрофічною. Так, 
у постанові Вінницького облвиконкому від 

9 вересня 1933 року зазначалося, що школи 
Новоушицького району «почали навчання з 
45 %, Янушпільський 56 %, Городокський 
50 %, Козятинський 66 % і інш.» [8, ф. 1, 
оп. 9, спр. 125, арк. 190]. 

13 жовтня 1933 року Богуславський рай-
виконком Київської області стверджував, що 
«відвідування учнями шкіл району на 10.Х. 
ц. р. досягає 75 %, а в окремих школах ще 
менше (Бородані – 60 %, Олександрів-
ка – 40 %, Шупики – 60 %)» [8, ф. 1, оп. 9, 
спр. 151, арк. 36 зв.].

20 жовтня 1933 року Дніпропетровський 
обласний відділ народної освіти спішним лис-
том до всіх своїх районних і міських структур 
звертався з вимогою «перевірити згідно спис-
ків школярів кожної школи, групи за даними 
комплектування 1932/1933 р. і 1933/1934 
нав[чального] року, точно на підставі цього 
виявити відсів, причини його, охопити негай-
но дітей школою...» [2, ф. 439, оп. 1, спр. 12, 
арк. 4]. При цьому повідомлялося, що в За-
поріжжі недоохоплено школою за планом 
4000 дітей, Кривому Розі – 3000, Дніпро-
петровську – 2500, Царекостянтинівському 
районі – 2000, Магдалинівському – 1000, 
Синельниківському – 800, Новомосков-
ському – 500 тощо [2, ф. 439, оп. 1, спр. 12, 
арк. 4].

Водночас у цьому листі не згадувалося 
про недобір школярів у Петриківському ра-
йоні, а там порівняльна таблиця кількості 
учнів тільки початкових класів була таки пе-
чальною:

 Роки 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом

1932 1737 1275 1126 1121 5259

1933 1313  911 749 759 3724

У цьому районі, як це видно з таблиці, 
1 вересня 1933 року в початкові класи при-
йшло менше на 1535 учнів, ніж рік тому. Але 
ще більш разючими є цифри, коли йдеться про 

тих, хто продовжив навчання в 1933 році, пе-
рейшовши відповідно з 1-го в 2-й клас, з 2-го в 
3-й, і з 3-го в 4-й – таких лише в трьох класах 
не дорахуємося вже 1719. І це враховуючи ту 
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обставину, що нам невідомо, скільки повинно 
було прийти до 1 класу в 1933 році і скільки 
четвертокласників набору 1932 року вижило 
на 30 червня 1933 року. 

Виникають питання й щодо заповнення 
початкових класів приміського Дніпропетров-
ського району, де багато батьків працювало на 
промислових підприємствах міста, відтак одер-
жували стабільне продовольче забезпечення, 
що було порятунком для родини. Якщо, скажі-
мо, 1 вересня 1932 року до цих груп прийшло 
12 834 дитини, то 30 червня 1933 року, тобто 
наприкінці навчального року, залишилося тіль-
ки 11 214. Різниця – 1620 школярів. І не могли 
вони всі перейти на навчання до міських шкіл 
Дніпропетровська, оскільки кількість дітей у 
початкових класах там з 1 вересня 1932 року по 
30 червня 1933 року зменшилася на 833 учні [2, 
ф. 439, оп. 1, спр. 12, арк. 141].

Справді, виконуючи директиву про не-
гайний подвірний обхід з метою залучення 
до навчального процесу всіх дітей, які наро-
дилися 1926 року, працівники шкіл сумлінно 
справилися із цим завданням. Наприклад, 
серед архівних матеріалів Хацьківської се-
мирічної школи Смілянського району то-
дішньої Київської області є навіть звіти 
про обхід окремих сільських вулиць. Понад 
половину учнів з одного сільського кут-
ка Хацьків не пережили Голодомор 1932–
1933 років, з-поміж них – двоє близнюків 
з двору Джулаїв, що дав назву цій сільській 
околиці, Яків і Михайло [7, ф. Р-223, оп. 1, 
спр. 16, арк. 4].

Красномовно засвідчує про значні втрати 
учнів цієї школи потреба в підручниках. Так, 
на 1932/1933 навчальний рік їх замовляли для 
1 класу – по 140 комплектів, для 2 класу – по 
126, для 3-го – по 88, для 4-го – 110, 5-го – 
72, 6-го – 42 і 7-го – 20. На 1934/1935 на-
вчальний рік Хацьківська семирічна школа 
замовляла 127 букварів, для 2 класу тільки 
94 комплекти, тобто для тих, хто прийшов до 
школи 1 вересня 1933 року. Для 3 класу – 83, 
тобто для тих, хто прийшов до школи вперше 
1 вересня 1932 року, а для 4-го (тобто друго-

класників 1932-го) – 78 [7, ф. Р-223, оп. 1, 
спр. 8, арк. 52, 146].

А скільки таких прикладів по Україні! 
Хіба в уже згадуваному Петриківському 
районі Дніпропетровщини не така сама кар-
тина, де майже половина дітей не перейшла 
до наступних класів початкової школи через 
голодну смерть. Зрештою, якщо вірити офі-
ційній статистиці, що у вересні 1933 року до 
початкових класів прийшло 3281,3 тис. дітей 
(серед них і сотні тисяч 1926 року народжен-
ня), то чому їх було тоді не 4019,6 тис., як 
планувалося ще на початку 1932 року, коли 
статистики освіти не розраховували на втра-
ти від Голодомору? Навіть у разі зі штучним 
залученням сотень тисяч семирічних дітей до 
школи чітко постає питання, а де ще принай-
мні 738,3 тис. дітей, тобто майже по 200 тис. 
на вікову групу.

На ці питання нарком освіти Затонський 
відповів виданням довідника «Освіта на Укра-
їні в цифрах» (Київ, 1936), у якому зазна-
чалося, що в 1933/1934 навчальному році в 
початкових класах навчалося 3 193 186 дітей, 
у 1934/1935-му – 3 305 353, 1935/1936-му – 
3 367 867. Дані про кількість учнів початкових 
класів у 1932/1933 навчальному році в цій книзі 
відсутні. Це цілком прогнозовано, аби не можна 
було порівняти показники 1932 і 1933 років, що 
було невигідно більшовицькій владі. Однак під-
ганяти зручні дані під уже проголошені плани 
на другу п’ятирічку вона була спроможна. При 
цьому фактів про те, що з початком 1936/1937 
навчального року, скажімо, Синютинська по-
чаткова школа на Чернігівщині не змогла на-
брати 1 класу, а в 2-му і 3-му виявилося тільки 
по 12 учнів, до уваги не брали [8, ф. 318, оп. 1, 
спр. 1353, арк. 25].

Утім, вже з початком 1938/1939 навчаль-
ного року ця проблема набула особливої го-
строти, адже не було чим закривати втрачений 
під час Голодомору контингент першокласни-
ків майбутніх років. Так, 434 сільські школи 
України навіть не набрали учнів до першого 
класу, бо не виявилося по 10 дітей 1930 року 
народження у відповідних населених пунк-
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Розвідки та матеріали

тах, що могло давати підставу для відкриття 
прийому за тодішніх умов. При цьому дореч-
но нагадати: до Голодомору 1932–1933 ро-
ків початкові класи нараховували навіть до 
50 дітей в одному.

З огляду на цю ситуацію, 19 лютого 
1939 року Раднарком УРСР ухвалив рішення 
негайно перевірити стан з охоплення навчанням 
дітей шкільного віку. Проте які могли бути ре-
зультати цієї перевірки, коли виникла диспро-
порція в діях тепер уже колишнього наркома 
освіти Затонського, що став «ворогом народу», 
і реаліях українського села, яке в 1932–1933 ро-
ках втратило дітей шкільного й дошкільного 
віку в небачених досі в історії масштабах?

Скажімо, виконувач обов’язків голо-
ви виконкому Чернігівської обласної ради 
Костюченко повідомив уряд УРСР, що 
«в 30 районах Черниговской области имеется 
99 начальных школ, где нет первых классов в 
связи с тем, что детей восьмилетнего возрас-
та имеется в ряде селений менее 10 человек. 

Вследствии этого 1550 детей восьмилетнего 
возраста в школе не обучается. В этих же ра-
йонах по аналогичной причине не обучается 
2200 детей 9–10 летнего возраста» [8, ф. 2, 
оп. 7, спр. 159, арк. 162]. 

Що це означало? А те, що, по-перше, не 
набрали першокласників принаймні і 55 семи-
річних шкіл, а по-друге, залишалися порож-
німи щонайменше 220 других і третіх класів 
загальноосвітньої школи тільки однієї області. 
І це також було наслідком Голодомору 1932–
1933 років.

Легше цю проблему було вирішувати, на 
перший погляд, у степових районах, куди у 
вимерлі села завезли родини росіян і білору-
сів. Однак попри це статистика й там засвід-
чує різке зменшення дітей у початкових кла-
сах – наприклад, у 1940 році, коли за парти 
сіли ті, хто народився в першому голодному 
році – 1932-му. У тому ж Петриківському 
районі Дніпропетровської області картина 
має такий вигляд:

1 2 3 4 1–4

1939  920 1261 1375 1348 4904

1940  770 922 1266  1385  4343

Порівнюючи кількість учнів перших класів 
1932 року, бачимо, що вона в 1940 році менша 
більш ніж удвічі.  

Уважне вивчення руху учнів початкової 
школи дає змогу зробити розрахунки щодо 
втрат дітей до 17-річного віку. Зокрема, при-
вертає особливу увагу й така обставина: якщо 
в 1930/1931 навчальному році до 1 класу при-
йшло 1 102 843 учнів, то така сама кількість, 
за невеликим зменшенням (до 2 %), мала на-
вчатися в 1931/1932 навчальному році в 2 кла-
сі, у 1932/1933 – у 3-му, а в 1933/1934 – 
у 4-му. Однак, як засвідчує довідник «Освіта 
на Україні», у 4 класі тоді навчалося лише 
674 311 учнів, а не принаймні 1 млн. Та-

ким чином, втрати першокласників 1930 року, 
а четвертокласників 1934-го становили понад 
325 тис.!

Ще одна «нестиковка» радянської ста-
тистики після Голодомору: якщо в 1924 році 
в УСРР народилося 1 162 852 дитини, то 
з урахуванням природних втрат (зокрема, 
до 1 року життя померла 149 131 дитина) 
у 1932 році до 1 класу мав прийти той же 
мільйон учнів. Ця кількість повинна була 
перейти в 2 клас у 1933/1934 навчальному 
році, але перейшло тільки 798 305. Тобто 
маємо понад 200 тис. нестачі ще однієї 
вікової дитячої групи, якщо брати до роз-
рахунку навіть статистику більшовицької 
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влади, яка вже грішила вигідними для неї 
перекрученнями.

З архівних документів відомо, що в 
1933 році загальна кількість дітей 5–15 років 
становила, за даними Управління народно-
господарського обліку УСРР, 8106,4 тис. (від 
862,5 тис. до 543,0 тис.; розрахунки акаде-
міка Михайла Птухи були дещо меншими – 
7725,2 тис. дітей: від 861,6 тис. до 412,4 тис.). 
Якщо взяти за мінімальну кількість втрат 
кожної вікової групи в середньому щонаймен-
ше 200 тис., то виходимо на загальну кількість 
дитячої смертності щонайменше 3 млн.

Вікові групи від 6 до 50 років на 1 січ-
ня 1933 року становили 23 447,011 осіб, що 
до всієї людності УСРР (31 986,349) охо-
плювало частку в 70,3 % [8, ф. 166, оп. 10, 
спр. 1029, арк. 36]. Переконаний, що гли-
бокий порівняльний аналіз цих вікових груп 
переписів 1926, 1937 і 1939 років дасть ба-
гато фактів для роздумів, як і тенденція різ-
кого скорочення після 1933 року смертності в 
старших вікових групах.

Якби ми мали достовірні дані Всесоюз-
них переписів 1937 і 1939 років, то не було 
б особливих труднощів установити конкретні 
втрати кожної вікової групи українського на-
селення, а як наслідок – і загальну кількість 
жертв цієї трагедії. І тоді не виникало б дис-
кусії щодо свідчень німецьких дипломатів про 
втрати українства під час Голодомору-гено-
циду від 7 до 10 млн, включно з нашими по-
селеннями на Північному Кавказі, у Поволжі 
та Казахстані.

На жаль, значною мірою подані з України 
до Москви показники коригувалися там, про 
що свідчать первинні документи наших ар-
хівів. Так, згідно з офіційними даними Все-
союзного перепису 1939 року в Кам’янець-
Подільській області (нині – Хмельницька) 
нараховувалося 1789,083 мешканця [13, с. 15]. 
Водночас первинні документи Кам’янець-
Подільського обласного відділу статистики 
засвідчують, що наявного населення на тере-
нах області 1939 року переписниками нарахо-
вано було лише 1 637 654 особи. При цьому 

вони не могли зрозуміти, чому за умови при-
росту населення за 1937–1938 роки в облас-
ті в кількості 69 968 його в 1939 році стало 
менше на 19 524 [6, ф. Р-1285, оп. 1, спр. 99, 
арк. 52]. 

Оголосивши 2 червня 1939 року дані цьо-
го перепису, а потім дещо надрукувавши з 
нього, Москва тільки через рік спромогла-
ся на інструкцію щодо їх використання. Так, 
27 липня 1940 року звідти в усі регіони було 
розіслано такі директиви за підписом заступ-
ника начальника Центрального управління 
народногосподарського обліку Держплану 
СРСР Возіна: «Посылаемые нами данные 
переписи Вы можете использовать для своих 
работ, а также предоставлять для служебного 
пользования государственным учреждениям и 
общественным организациям.

Опубликованию эти данные не подле-
жат – до особого распоряжения.

Пользоваться этими данными, а так-
же предоставлять другим учреждениям и 
организациям следует, как правило, в той 
группировке возрастов, в которой они были 
опубликованы в печати за 28 апреля 1940 г., 
т. е. до 7 лет, 8–11, 12–14, 15–19, 20–29, 30–
39, 40–49, 50–59, 60 и старше: погодные 
данные, особенно с подразделениями по полу, 
можно предоставлять только в отдельных 
случаях, лично начальникам учреждений» 
[6, ф. Р-1285, оп. 1, спр. 192, арк. 1]. 

Далі був цікавий реверанс: «При пользо-
вании высылаемыми данными просим учесть 
следущее:

1) В отношении общей численности эти 
данные несколько отличаются от опублико-
ванных в печати за 2 июня 1939 года, а так-
же от данных по имеющимся у вас ф. № 2 
и ф. № 3; это объясняется тем, что данные 
ф. № 2 и ф. № 3 и опубликованные в печати 
2.VІ.39 г. являются данными предваритель-
ного подсчета на местах, а посылаемые теперь 
данные представляют собой окончательные 
итоги, полученные при подсчетах на машин-
но-счетной станции» [6, ф. Р-1285, оп. 1, 
спр. 192, арк. 1]. 
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6 червня 1940 року начальник Харківської 
машинолічильної станції зафіксував такі оста-
точні дані з перепису 1939 року по Кам’янець-
Подільській області: чоловіків у містах – 
93 402, жінок у містах – 110 852, чоловіків у 
селах – 721 334, жінок у селах – 813 495, за-
галом – 1 739 083 [6, ф. Р-1285, оп. 1, спр. 194, 
арк. 1–4 зв.]. 

Це лише підтверджувало те, що перепис 
1939 року сфальсифіковано. Про справж-
ній результат його повідомляв ще 2 лютого 
1939 року начальник управління народногос-
подарського обліку Держплану УРСР Ря-
бічко в таємному донесенні на адресу голови 
Раднаркому УРСР Коротченка: насправді в 
Україні населення тільки 29,4 млн осіб. При 
цьому уточнювалося, що, враховуючи приріст 
населення за 1937–1938 роки в півтора міль-
йона, цей показник мав би сягати 29,9 млн, але 
такої кількості людності в УРСР таки немає. 
Зрозумівши, що «вилізли» невміло приписані 
півмільйона під час перепису 1937 року, після 
кількох місяців роздумів у Москві дописали 
ще мільйон, який доручили машинолічильній 

станції розкидати по окремих областях у від-
повідних пропорціях.

Про ці махінації з даними Всесоюзних пе-
реписів 1937 і 1939 років уже два роки по-
відомлені наші демографи й окремі історики, 
котрі не працюють з первинними документа-
ми українських архівів. Однак вони чомусь і 
надалі ігнорують виявлені матеріали, нама-
гаючись утримати свої позиції, вдаючись до 
всіляких маніпуляцій. Зокрема, заявляють, 
що світ уже знає про 3,5–3,9 млн втрат, ці 
цифри, мовляв, визнали авторитетні зару-
біжні вчені, як Тімоті Снайдер, Андре Гра-
ціозі, Енн Епплбаум, тому необхідно на них 
і зупинитися.

Щоправда, при цьому вже не замовчуєть-
ся, що саме з подачі деяких київських учених 
зарубіжні авторитети, як і заокеанські наукові 
українські інституції, поширюють дозволені 
ще комуністичною цензурою дані про втрати 
українського народу від Голодомору-геноциду 
1932–1933 років. Тобто маємо відпрацьовану 
схему, як чужими руками подати своє бачення 
історичних подій.

1. Державний архів Вінницької області.
2. Державний архів Дніпропетровської області. 
3. Державний архів Київської області. 
4. Державний архів Миколаївської області.
5. Державний архів Одеської області.
6. Державний архів Хмельницької області. 
7. Державний архів Черкаської області (ДАЧО). 
8. Центральний державний архів вищих орга-

нів влади та управління України (ЦДАВОВУ). 
9. Центральний державний архів громадських 

об’єднань України. 
10. Березіль. – [Харків], 2014. – Чис. 1/2. 
11. Вінниччина. – [Вінниця], 1993. – 17 серпня.
12. Вісті Кодимщини. – [Кодима], 1993. – 3 

липня; 1993. – 10 вересня. 

13. Всесоюзная перепись населения 1939 года. 
Основные итоги. – Москва : Наука, 1992. 

14. Дворічанський край. – [Дворічна], 1993. – 
10 вересня.

15. Довідник з основних статистично-еконо-
мічних показників господарства районів Київ-
ської області УСРР. – Харків, 1933. 

16. Життя і слово. – [Остріг], 1993. – 15 вересня. 
17. Зоря. – [Овруч], 1993. – 30 червня. 
18. Кондрашин В. Голод 1932–1933 годов. Тра-

гедия российской деревни. – Москва, 2008. 
19. Маяк. – [Богодухів], 1993. – 17 серпня; 

1993. – 27 серпня.
20. Черкаський край. – [Черкаси], 1993. – 

12 серпня.

Джерела та література
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І1. Державний архів Вінницької області.І1. Державний архів Вінницької області.
2. Державний архів Дніпропетровської області. І2. Державний архів Дніпропетровської області. 
3. Державний архів Київської області. І3. Державний архів Київської області. 
4. Державний архів Миколаївської області.І4. Державний архів Миколаївської області.
5. Державний архів Одеської області.І5. Державний архів Одеської області.
6. Державний архів Хмельницької області. І6. Державний архів Хмельницької області. 
7. Державний архів Черкаської області (ДАЧО). І7. Державний архів Черкаської області (ДАЧО). 
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ДОДАТКИ

ДОКУМЕНТИ

Підсумки навчання учнів 4-а класу Хацьківської семирічної школи Смілянського ра-
йону Київської області в 1932/1933 навчальному році

29 травня 1933 року

Ч. 1
Список учнів, що переведені до 5 гр. із 4-ої гр. «А» на 1933/34 уч. рік без робіт

1. Кравченко Ганна
2. Кутовий Яків
3. Кулик Параска
4. - // -    Петро
5. Тищенко Явдоха
6. Жураківська Ларіса
7. Гільоненко Уляна
8. Зеленько Василь
9. Заїка Наталка
10. Ключка Михайло Андрійович
11. Ковтун Степан
12. Кутовий Микола
13. Костенко Явдоха
14. Заїка Іван
15. Ковбаса Антін

Груповод (підпис нерозбірливий). 
29/V – 1933 року.

Ч. 2

1. Левченко Петро робота 1. мова, 2. математ.

2. Мигаль Дмитро - // - 1. мова

3. Постолко Марія - // - 1. мова, 2. математ.

4. Ярошенко Іван - // - 1. мова, 2. математ.

5. Тищенко Марія - // - 1. мова

6. - // - Ганна - // - 1. мова, 2. природ.

7. Ярошенко Андрій Логвинович 1. математ, 2. природ.

8. Джулай Грицько - // - 1. природа, 2. мова

Список учнів, що переведені із 4-ої гр. «А» до 5 гр. на 1933/34 уч. рік із роботами

Груповод (підпис нерозбірливий). 
29/V – 1933 року.

www.etnolog.org.ua
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Ч. 3
Список

учнів 4 гр. «А», що лишилися на 1933/34 рік у цій же групі – не переводиться їх до 5 гр.

1. Гільоненко Олександр
2. Ключка Микола

Груповод (підпис нерозбірливий). 
 29/V – 1933 року.

Ч. 4
Список учнів 4 гр. «А», що відсіялись протягом 1932/33 року *.

1. Джулай Трохим
2. Замниборщ Пріська
3. Задорожня Ганна
4. - // - Олександра
5. Кравченко Уляна
6. - // -  Марія
7. Кулик Олена
8. Макаренко Ганна
9. Постоялко Павло
10. Пшенишний Пелип
11. Погрібний Василь
12. Супрун Марфа
13. Тищенко Милашка
14. Шевченко Явдоха
15. Трубенко Оликсандр
16. Кучеренко Марія
17. Ключка Явдоха
18. Кулик Олександра
19. Гільоненко Іван
20. Мороз Дмитро
21.
22. 

Груповод (підпис нерозбірливий).

Список учнів 4 гр. «А», що вибули з села у 1932/33 уч. році
1. Безпалько М. П.
2. Шиян Микола
3. Кулик Іван Лук.
4. Макаренко Палажка

Груповод (підпис нерозбірливий). 
29/V – 1933 року.

Оригінали. Рукописи.

[ДАЧО, ф. Р-223, оп. 1, спр. 2, арк. 30–34]

* В оригіналі помилково вказано «1933/34». – [В. С.].

www.etnolog.org.ua
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***
Рух учнів початкових класів Хацьківської семирічної школи Смілянського району 

Київської області за 1932–1934 роки

1.9.32 4 / 29. 5. 33 1.9.33 1.9.34

1 клас 140 102 140 105

2 клас 126 78 87 94

3 клас 88 81 88 83

4 клас 110 47* 84

* Дані з 4-а класу, в якому «відсіялося» 20 учнів. Дані про 4-б клас виявлено в кількості 18 учнів, яких 
залишено на літо з роботою і не переведено до 5 класу. Списку тих, хто переведений, не виявлено. На 1.9. 
1933 в 5 класі навчалося 84 учні, тобто на 26 менше ніж на 1.9.1932 в 4 класі. 

[ДАЧО, ф. Р-223, оп. 1, спр. 7, 8, 11, 12, 13]
Оригінал. Рукопис.

***
Список дітей,  

народжених 1926 року, кутка Джулаївки

1. Кулик Михайло Андрійович 15 / V 26 р. умер 29 року
2. Шпак Грицько Кононович  5 / ІІ 26 р.  -
3. Сунович Василь Хтодосійович 12 / ІІ 26 р. є живий
4. Шпак Настя Федотовна 12 / ІІ 26 р. умер. 33 р.
5.  - // -  Олена Яковна 30 / V 26 р. є жива
6. Трубенко Наталка Пилиповна 24 / VІІІ 26 р. умер. 33 р.
7. Саржан Оришка Йосиповна 29 / ІХ 26 р. - // - - // - 
8.  - // - Андрій Іванович 26 / Х  26 р. - // -- // -
9. Джулай Яків Артемович 4 / ХІ 26 р. - // - - // -
10.  - // --   Михайло      - // -  4 / ХІ 26 р. - // - - // -
11. Шпак Петро Климович 29 / VІ 26 р. - // - - // -
12. Миколенко Ганна Федоровна 31 / V 26 р. є жива
13. Пшенишна Ганна Марковна - // - - // -

14. Булавенко Михайло Арсенович 16 / Х 26 р. умер 33 р.
15. Кравченко Михайло Тимофійович 15 / 26 р. - // - - // -
16. Шпак Петро Климович 29 / VІ 26 р. -
17. Ярошенко Катерина Михайловна  28 / ХІ

Діловод [підпис нерозбірливий].
Оригінал. Рукопис.

[ДАЧО, ф. Р-223, оп. 1, спр. 16, арк. 4.]

www.etnolog.org.ua
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***
Довідка начальника управління народногосподарського обліку УСРР Рябічка  

для голови Раднаркому УРСР Дем’яна Коротченка про попередні результати перепису 
населення

2 лютого 1939 року

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА УССР
г. Киев, 2 февраля 1939 г.     СЕКРЕТНО
№ 23       Экз. № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР
Тов. КОРОТЧЕНКО Д. С.
СПРАВКА
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1939 г. ПО УССР
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ переписи 1939 года численность населения 

УССР составляет 29,2 мил. человек.
К этому количеству необходимо прибавить 220 тысяч человек гражданского населения, пере-

писанного в особом порядке НКО, НКВД и НКВМФ. Всего по переписи 1939 года имеем, таким 
образом, 29,4 мил человек.

По переписи 1937 года указанными наркоматами было переписано гражданского населения 
165 тысяч человек.

Вместе с этим населением численность населения УССР по дефектным данным переписи 
1937 года равняется 28,4 мил. человек. Естественный прирост населения за 1937 и 1938 гг. со-
ставляет 1,5 мил. человек.

Итоги переписи 1937 года, дополненные данными о естественном приросте населения УССР за 
два года, определяют заниженную цифру населения УССР в 29, 9 мил. человек.

Полученная по переписи 1939 года численность населения УССР меньше этой только что ука-
занной цифры на 0,5 мил. человек.

Особенно большое снижение имеется по следующим областям: Каменец-Подольской на 
90 тысяч человек, Харьковской и Полтавской по 67 тысяч человек.

Итоги по Николаевской, Одесской и Днепропетровской области дали незначительный прирост 
населения, однако и по этим областям имеются районы, дающие снижение численности населения 
против переписи 1937 года и естественного прироста за два года.

За пять дней контрольного обхода в городах и два дня в сельских местностях инструкторами-
контролерами дополнительно было переписано 17.553 человека по одной трети всего количества 
счетных участков.

Нами предложено начальникам облУНХУ принять меры к обеспечению высокого качества 
контрольных обходов и лично доложить Секретарю Обкома КП (б) У и Председателю Облис-
полкома о предварительных порайонных итогах переписи 1939 года с тем, чтобы они дали указа-
ния Секретарям Райкомов КП (б) У и Председателям Райисполкомов  о тщательном проведении 
контрольных обходов и о проверке тех инструкторских участков, по которым вовсе не обнаружено 
или мало обнаружено пропусков при контрольных обходах.

Приложение: Таблица областных итогов переписи 1939 года. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА УССР   (РЯБИЧКО)
Отп. 2 экз.
№ 1 адресату
№ 2 В дело
 рт.
Оригінал. Машинопис.

[ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 12, спр. 70, арк. 5–6]
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***
Предварительные итоги переписи населения 1939 года 

в сравнении с переписью 1937 года

ОБЛАСТИ

Наличное 
населен. по 
переписи  

1937 г. 

Естеств. 
прирост  
за 1937  

и 1938 гг.

Данные 
1937 г. плюс 

естеств. 
прирост

Наличное 
население по 
переп. 1939 г.

Разница между 
данными пере-

писи 1939 г. 
в сравнении 
с переписью  
1937 г. плюс 
естествен. 
прирост за 

1937–1938 гг.

А 1 2 3 4 5

Киевская 2672 152 2824 2784 - 40

Черниговская 2512 106 2618 2561 - 57

Житомирская 1536 88 1624 1564 - 60

Винницкая 2157 104 2261 2206 - 55

Кам. Подольская 1653  72 1725 1635 - 90

Полтавская 2184 112 2296 2229 - 67

Харьковская 2268 128 2396 2329 - 67

Сталинская 2845 149 2994 2940 - 54

Ворошиловград. 1717 89 1806 1763 - 43

Днепропетровская 3402 216 3618 3624 + 6

Николаевская 1473 90 1563 1588 + 25

Одесская 1707 85 1792 1808 + 16

Молдавск. АССР 566 31 597 573  - 24

г. Киев 743 28 771 805 + 34

г. Харьков 743 28 771 785 + 14

Всего по УССР 28.178 1.478 29.656 29.194 - 462 тыс.

БЮРО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

УЧЕТА УССР
Оригінал. Машинопис.

[ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 12 спр. 70, арк. 7]
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Розвідки та матеріали

***
Директива заступника начальника Центрального управління народно-господарського 

обліку Держплану СРСР Возіна начальнику УНГО Кам’янець-Подільської області щодо 
використання матеріалів Всесоюзного перепису населення 

17 липня 1940 р.

Центральное управление
Народно-хозяйственного учета   Начальнику УНХУ
Госплана СССР     Каменец-Подольской области
17 июля 1940 года     тов. Зинькевичу
№ 16
ЦУНХУ Госплана СССР направляет Вам данные переписи 1939 года о численности насе-

ления, грамотности, образования и числе учащихся по возврастным группам отдельно на город-
ское и сельское население, на мужчин и женщин – по области (краю, республике), а также по 
автономным областям, нац. и адм. Округам и городам свыше 50 тысяч жителей.

Посылаемые нами данные переписи Вы можете использовать для своих работ, а также пред-
оставлять для служебного пользования государственным учреждениям и общественным органи-
зациям.

Опубликованию эти данные не подлежат – до особого распоряжения.
Пользоваться этими данными, а также предоставлять другим учреждениям и организациям 

следует, как правило, в той группировке возрастов, в которой они были опубликованы в печати за 
28 апреля 1940 г., т. е. до 7 лет, 8 – 11, 12 – 14, 15 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 
и старше: погодные данные, особенно с подразделениями по полу, можно предоставлять только в 
отдельных случаях, лично начальникам учреждений.

При пользовании высылаемыми данными просим учесть следущее:
1) В отношении общей численности эти данные несколько отличаются от опубликованных в 
печати за 2 июня 1939 года, а также от данных по имеющимся у вас ф. № 2 и ф. № 3; это 
объясняется тем, что данные ф. № 2 и ф. № 3 и опубликованные в печати 2/ VІ – 39 г. явля-
ются  данными предварительного подсчета на местах, а посылаемые теперь данные представ-
ляют собой окончательные итоги, полученные при подсчетах на машинно-счетной станции.
2) Грамотность населения следует считать соответственно тому, как было опубликовано в «Прав-
де» и др. центральных газетах за 29 апреля 1940 г., т. е. в возрасте от 9 лет и старше, причем 
число грамотных в этом возрасте следует процентировать ко всему населению от 9 лет и старше.
3) В число лиц, имеющие среднее образование, входят все окончившие семилетку, в том числе 
обучавшиеся в момент переписи в 8–10 классах средней школы, а также в техникумах и вузах, 
исчисление относительных величин по числу имеющих среднее и высшее образование, а также 
по числу учащихся во всех учебых заведениях и на курсах, следует производить не в процен-
тах, а на тысячу лиц всего населения (всех возрастов).
4) Встрещающиеся в отдельных областях данные о числе учащихся в школах ФЗУ и типа 
ФЗУ (гр. 7, табл. 3) в младших возрастах 7–12 лет относятся преимущественно к учачимся в 
музыкальных школах, которые согласно инструкций по шифровке материалов переписи отно-
сились в одну группу со школами ФЗУ.
Аналогичные данные о численности населения, грамотности, образования и числе учащихся 
по возврастным группам в районном разрезе отдельно на каждое городское поселение, рай-
центр, крупное (свыше 5.000 жителей) село и на прочие сельские местности района Вам будут 
высланы дополнительно в  б л и ж а й ш е е  в р е м я.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ: 6 таблиц *

П. п.  ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦУНХА
   ГОСПЛАНА СССР
         ВОЗИН
 Верно: (підпис нерозбірливий).

Оригінал. Машинопис.
[ДАХмО, ф. Р-1285, оп. 1, спр. 192, арк. 1] 

*Таблиць не виявлено. –  [В. С.].

Summary

The ascertainment of the victims number of the Holodomor-genocide of 1932–1933 still remains as a 
topical task for the present-day historical science. As it is known, our Diaspora has constantly commemorated 
from 7 to 10 million Ukrainians who have perished during this terrible tragedy. This number first and 
foremost is based on the testimonies of German diplomats in Ukraine, as well as the conclusions of separate 
emigratory researchers. Kyivan scholar Stanislav Kulchytskyi, whom the Communist Party at the end of the 
1980s has allowed to promulgate a figure of 3.5 million casualties, using only the materials from Moscow 
archives, today supports the demographers who, without a careful study of the Ukrainian archives original 
documents, state the number of victims of 3.9 million persons. 

Just owing to these documents, which should be continued to reveal in once secret archives, we already 
know the population of the Ukrainian SSR on the eve of this terrible Holodomor: as on January 1, 1932, 
there are 32.680,700 people. Basing on this index exactly, the prominent Ukrainian demographer Arsen 
Khomenko, whose calculations are ignored stubbornly by his current colleagues, has predicted at the same 
time, that under the usual conditions the population of the USRR as on January 1, 1934 will increase to 
33.464, and by January 1, 1937, to 35.615 persons. 

Moscow has published the data of the All-Soviet Census of the Population of 1937 in the Ukrainian 
SSR only in 1990 as 28.383,0 people. That is, the inhabitants of the USSR in comparison with 1926 have 
become less!

At the same time the recalculation of the district results of the census has assured that this figure is 
overestimated by at least 532 thousand people, as the materials from12 districts still need to be thoroughly 
analyzed. Nevertheless, if one will take this minimal understated number of results distortion, then as to 
the beginning of January, 1937 the population of Ukraine is no more than 27,851 thousand people.  If we 
subtract from this figure the amount of population growth in 1934 (88,2 thousand people), 1935 (417,2 
thousand) and 1936 (533,7 thousand) – 1,039,1 thousand in all, then we have as on January 1, 1934, 26,812 
thousand people.  And there should be 33.933,400 people.  That is to say, the difference is 7.121,400.

If one will admit probable natural losses under normal conditions in 1932–1933 in amount to 1.029,400 
people, then we receive 6.092,400 direct casualties from the Holodomor of 1932-1933.

However, we insist today on the number of victims of at least 7 million people, since the whole component 
of the loss has not been studied yet. This fact makes it impossible to obtain real results of scientific research. 
It is necessary in particular to establish the number of hungry peasants shot by the Soviet border guards on 
the Dniester and Zbruch in 1932–1933. They are buried in the border regions of Russia and Belarus, where 
they have gone to find bread. One has also to ascertain the quantity of imported Soviets from the various 
Soviet republics recruited for newly built buildings of the Ukrainian SSR, which are placed as the victims 
of the Holodomor in the census of 1937. We also should identify the persons non-listed in the documents of 
the civil registration authorities because of the lack of appropriate forms and extremely neglected calculation, 
which has been already revealed in 1933.

Keywords: Holodomor-genocide of 1932–1933, calculation of victims, Ukrainian archives.
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ: 
НАМІРИ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ

Ірина Новак

ÓÄÊ  314.15-054.73(477)“2014/2018”

Статтю присвячено аналізу динаміки чисельності та мобільності зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в 
Україні. На основі даних Міністерства соціальної політики України та соціологічних опитувань внутрішньо перемі-
щених осіб під егідою Міжнародної організації міграції зроблено висновок про відсутність тенденції до повернення 
значного числа зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб до тимчасово окупованих територій. Проаналізовано 
динамічні зміни намірів внутрішньо переміщених осіб щодо їхнього повернення до місць постійного проживання, 
зокрема залежно від регіонів теперішнього перебування. Визначено основні соціально-демографічні характеристики 
внутрішньо переміщених осіб, які повернулися на тимчасово окуповані території України, причини їх повернення й 
суб’єктивні оцінки рівня та якості життя.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, тимчасово окуповані території, соціально-демографічні характе-
ристики, рівень та якість життя.

The article is dedicated to the analysis of the dynamics of the number and mobility of the registered internally displaced 
persons in Ukraine. Basing on the data of the Ministry of Social Policy of Ukraine and sociological surveys of internally 
displaced persons under the protection of the International Organization for Migration, it is concluded that there is no trend 
towards the return of a significant number of registered internally displaced persons to temporarily occupied territories. Dynamic 
changes in the intentions of internally displaced persons regarding their return to the places of permanent dwelling have been 
analyzed, in particular, depending on the regions of their present residence. The main social and demographic characteristics of 
internally displaced persons, who have returned to the temporarily occupied territories of Ukraine, the reasons for their return 
and subjective assessments of the level and quality of life have been determined.

Keywords: internally displaced persons, temporarily occupied territories, social and demographic characteristics, level and 
quality of life.

Із часу анексії Криму та початку збройно-
го конфлікту й тимчасової окупації частини 
території Донецької та Луганської областей у 
2014 році Україна отримала безпрецедентне 
за обсягами внутрішнє переміщення населен-
ня. Згідно з Керівними принципами ООН з 
питань внутрішнього переміщення осіб (1998), 
переміщених усередині країни, визначають як 
людей або групи людей, котрі були змушені 
рятуватися втечею або покинути свої будинки 
чи місця проживання через або для того, щоб 
уникнути наслідків збройного конфлікту, си-
туації загального насильства, порушень прав 
людини або стихійних техногенних катастроф, 
і які не перетнули міжнародно-визнаний дер-
жавний кордон країни [8, c. 5]. 

У сучасному світі локальні збройні конфлік-
ти з окупацією чи анексією територій мають 
довготривалий характер. Тільки на території 
колишнього СРСР Придністров’я, Нагірний 
Карабах, Абхазія та інші заморожені конфлікти 

існують десятиліттями. Часові перспективи за-
вершення збройного конфлікту та відновлення 
територіальної цілісності України дотепер за-
лишаються невизначеними. З огляду на це, у 
розв’язанні проблем внутрішньо переміщених 
осіб (далі – ВПО) наша держава повинна ке-
руватися концепцією довгострокових рішень, 
розробленою ООН у 2009 році [9]. Згідно з 
нею до довгострокових рішень проб лем ВПО 
належать: локальна інтеграція в місцях пере-
міщення, інтеграція в новому місці проживан-
ня, повернення до місця походження та реінте-
грація. При цьому вибір рішення ВПО мають 
здійснювати самостійно, з повагою до свободи 
пересування, приватного та сімейного життя, з 
огляду на заборону дискримінації та з ураху-
ванням інших прав і свобод.

Станом на 4 червня 2018 року взято на 
облік 1 509 340  ВПО та 1 233 540 сімей 
ВПО. У період із травня 2017 року до трав-
ня 2018 року середній склад сім’ї ВПО ста-
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новив 1,2 особи. Упродовж останнього року 
чисельність ВПО зменшилася на 76 059 осіб, 
або 4,8 %, а сімей ВПО – на 46 318 осіб, або 
3,65 % (рис. 1). Основне зменшення чисель-
ності ВПО та їхніх сімей було зафіксовано в 
період 23.10.2017–06.11.2017 (5,1 % і 4,4 % 
відповідно). Імовірно, це пов’язано з посилен-
ням перевірок фізичного перебування ВПО на 
території, контрольованій Україною, у зв’язку 
з підвищенням пенсій у жовтні 2017 року.

Від’ємна динаміка чисельності ВПО та їх-
ніх сімей в умовах незавершеного збройного 

конфлікту свідчить, що певна частина ВПО 
приймає рішення про повернення до місця по-
стійного проживання, на тимчасово окуповані 
території.

У період з вересня 2016 року до груд-
ня 2017 року частка ВПО, яка за жодних 
умов не планує повертатися до місця по-
стійного проживання, знаходилася в межах 
25,0 %–30,0 %, але лише за наступні пів-
року (з вересня 2017 р. до березня 2018 р.) 
вона зросла на 10,0 % і складає близько 40 % 
(табл. 1).
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Іл. 1. Динаміка чисельності ВПО та їхніх сімей в Україні, 2017–2018 роки
Джерело: МСП [7] 

Цей показник майже зрівнявся із сумар-
ною часткою ВПО, яка розглядає повер-
нення до населених пунктів, де вона меш-

кала до переміщення, як імовірний варіант у 
майбутньому та після завершення конфлік-
ту (39,0 %).
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Розвідки та матеріали

Таблиця 1. Наміри ВПО щодо повернення до місця постійного проживання, 
 2016–2018 роки, %

Наміри ВПО 
щодо повернення

Раунд 4 
(вересень 

2016)

Раунд 5 
(березень 

2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)

Так, найближчим 
часом 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0

Так, після 
завершення 
конфлікту

33,0 39,0 44,0 32,0 25,0 25,0

Так, можливо, у 
майбутньому 18,0 17,0 18,0 17,0 18,0 14,0

Ні 27,0 26,0 25,0 29,0 28,0 38,0

Важко відповісти 16,0 17,0 13,0 21,0 25,0 20,0

Немає відповіді 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Джерело: МОМ [2, c. 3; 6, с. 14]

Частка ВПО, яка має наміри залиши-
тися на новому місці проживання, істотно 
збільшується з віддаленням місця перебу-
вання ВПО від тимчасово окупованих те-
риторій (табл. 2). Якщо на підконтрольних 
Україні територіях Донецької та Луганської 
областей вона становить 27,0 %–30,0 %, то 
на заході країни (Волинська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька 
обл.) – 52,0 %–59,0 %. 

Сумарна частка ВПО, яка вважає імовір-
ним варіантом повернення до місця постій-
ного проживання в майбутньому й після за-
вершення конфлікту, навпаки, зменшується з 
віддаленням від тимчасово окупованих тери-
торій: якщо на підконтрольних Україні тери-
торіях Донецької та Луганської областей вона 
складає 46,0 %–52,0 %, то на заході – лише 
20,0 %–24,0 %.

За межами Донецької та Луганської об-
ластей найбільший контингент ВПО мешкає 

у Дніпропетровській, Харківській та Запо-
різькій областях, що безпосередньо межу-
ють з регіоном конфлікту. Саме там най-
більшою є частка ВПО, яка не визначилася 
з власними намірами щодо повернення – 
31,0 %–33,0 %. 

У березні 2016 року частка ВПО, яка по-
вернулася до тимчасово окупованих територій, 
становила 8,0 %. У наступні півтора роки цей 
показник збільшився вдвічі – до максималь-
ного значення – 16,0 %, після чого розпоча-
лося його зменшення. Внаслідок цього через 
два роки, у березні 2018 року, показник частки 
ВПО, які повернулися до тимчасово окупова-
них територій, знову наблизився до рівня бе-
резня 2016 року (табл. 3). Понад 60 % ВПО, 
які повертаються на тимчасово окуповані те-
риторії, називають причиною такого рішення 
наявність у них приватної власності в місці 
постійного проживання і пов’язану із цим від-
сутність необхідності оплачувати оренду жит-
ла (табл. 4).
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16,0 17,0 13,0 21,0 25,0 20,0Е16,0 17,0 13,0 21,0 25,0 20,016,0 17,0 13,0 21,0 25,0 20,0Е16,0 17,0 13,0 21,0 25,0 20,0

4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0Е4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,04,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0Е4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
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Наміри 
ВПО щодо 
повернення

Донецька та 
Луганська обл. 
(підконтрольні 

Україні території)

Дніпропетровська, 
Харківська, 

Запорізька обл.

Кіровоградська, 
Миколаївська, 
Полтавська, 

Сумська, 
Херсонська, 

Черкаська обл.

Чернігівська, 
Київська, 

Житомирська, 
Вінницька, 

Одеська обл.

Волинська, 
Закарпатська, 

Івано-
Франківська, 

Львівська, 
Рівненська, 

Тернопільська, 
Хмельницька, 

Чернівецька обл.

вересень 
2017

березень 
2018

вересень 
2017

березень 
2018

вересень 
2017

березень 
2018

вересень 
2017

березень 
2018

вересень 
2017

березень 
2018

Так, 
найближчим 
часом

2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Так, після 
завершення 
конфлікту

37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0

Так, 
можливо, у 
майбутньому

15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0

Ні 27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0

Важко 
відповісти 19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0

Джерело: МОМ [2, с 37; 3, с. 22]

Таблиця 2. Наміри ВПО щодо повернення до місця постійного проживання  
за регіонами України, 2017–2018 роки, %

Раунд 5 
(березень 

2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)

Частка ВПО, яка 
повернулася до тимчасово 
окупованих територій

8,0 12,6 16,0 14,0 10,0

Джерело: МОМ [2, с. 51]

Таблиця 3. Частка ВПО, яка повернулася до тимчасово окупованих територій, 
2016–2018 роки, % 
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ІТаблиця 3.ІТаблиця 3. ЧІЧастка ВПО, яка повернулася до тимчасово окупованих територій, Іастка ВПО, яка повернулася до тимчасово окупованих територій, 
ММММММММММММММММММММ

15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0

М
15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,015,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0

М
15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0

27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0

М
27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,027,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0

М
27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,027,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0

М
27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0

19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0

М
19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,019,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0

М
19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,019,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0

М
19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,019,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0

М
19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ф
2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0

Ф
37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,037,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0

Ф
37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,037,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0

Ф
37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,037,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0

Ф
37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0

15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0Ф15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,015,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0Ф15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,015,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0Ф15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,015,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0Ф15,0 14,0 24,0 13,0 13,0 12,0 13,0 15,0 8,0 10,0

27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0Ф27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,027,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0Ф27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,027,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0Ф27,0 30,0 32,0 42,0 34,0 50,0 42,0 56,0 59,0 52,0

19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0Ф19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,019,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0Ф19,0 23,0 33,0 31,0 19,0 17,0 24,0 16,0 20,0 23,0

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
вересень

Е
вересень

2017

Е
2017

2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Е2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,02,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Е2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,02,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Е2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,02,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Е2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0Е37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,037,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0Е37,0 32,0 29,0 21,0 33,0 20,0 20,0 12,0 12,0 14,0
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Таблиця 4. Причини повернення ВПО на тимчасово окуповані території,  
2016–2018 роки, %

Причина повернення ВПО
Раунд 5 

(березень 
2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)

Наявність приватної 
власності та відсутність 
необхідності платити за 
оренду житла

78,0 73,0 70,0 60,0 64,0

Сімейні обставини 36,0 45,0 51,0 44,0 43,0

Брак можливостей 
працевлаштування 9,0 19,0 16,0 18,0 9,0

Неможливість інтегруватися 
до громади за місцем 
тимчасового проживання

9,0 18,0 4,0 6,0 2,0

Обмежений доступ до 
соціальних послуг – охорони 
здоров’я, освіти тощо

9,0 8,0 5,0 5,0 4,0

Інше 11,0 8,0 5,0 8,0 9,0

Немає відповіді 3,0 1,0 2,0 8,0 11,0

Джерело: МОМ [1, с. 23; 2, с. 53; 3, с. 32; 4, с. 36; 5, с. 31]

Загалом ВПО, які повернулися до тим-
часово окупованих територій, є старшими 
за ВПО, які мешкають на підконтрольних 
Україні територіях. У грудні 2017 року серед-
ній вік відповідних груп ВПО становив 51,7 
років у порівнянні з 38,1 роками, а в березні 
2018 року – 49,6 років і 36,8 років. За да-
ними березня і червня 2017 року – відповідно 
49 % і 44 % ВПО, які повернулися до тим-
часово окупованих територій, були старшими 
за 60 років. Серед ВПО, котрі повернулися 
до тимчасово окупованих територій, у вересні 

2017 року пенсіонери становили 74 %, у берез-
ні 2018 року – 57 %.

У грудні 2017 року та в березні 2018 року 
65 % ВПО, які повернулися до тимчасово 
окупованих територій, належали до економіч-
но неактивного населення (пенсіонери, особи з 
інвалідністю або особи, які перебувають у від-
пустці по догляду за дитиною). 

У 2016–2018 роках ВПО, які повернули-
ся до тимчасово окупованих територій, мали в 
1,7–2,2 рази нижчий рівень зайнятості, аніж 
ВПО, які мешкають на підконтрольній Україні 
території (табл. 5).
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Іі Іі повІповернулисяІернулися
риторій,Іриторій,

ММММММММММММММММММММММММ
9,0

М
9,0

11,0 8,0 5,0 8,0 9,0

М
11,0 8,0 5,0 8,0 9,011,0 8,0 5,0 8,0 9,0

М
11,0 8,0 5,0 8,0 9,0

3,0М3,0 1,0 2,0 8,0 11,0М1,0 2,0 8,0 11,0

Джерело:МДжерело:

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
18,0 4,0 6,0 2,0

Ф
18,0 4,0 6,0 2,018,0 4,0 6,0 2,0

Ф
18,0 4,0 6,0 2,0

8,0 5,0 5,0 4,0Ф8,0 5,0 5,0 4,08,0 5,0 5,0 4,0Ф8,0 5,0 5,0 4,0

11,0 8,0 5,0 8,0 9,0Ф11,0 8,0 5,0 8,0 9,011,0 8,0 5,0 8,0 9,0Ф11,0 8,0 5,0 8,0 9,0

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
45,0 51,0 44,0 43,0

Е
45,0 51,0 44,0 43,045,0 51,0 44,0 43,0

Е
45,0 51,0 44,0 43,0

9,0 19,0 16,0 18,0 9,0Е9,0 19,0 16,0 18,0 9,09,0 19,0 16,0 18,0 9,0Е9,0 19,0 16,0 18,0 9,09,0 19,0 16,0 18,0 9,0Е9,0 19,0 16,0 18,0 9,0

18,0 4,0 6,0 2,0Е18,0 4,0 6,0 2,018,0 4,0 6,0 2,0Е18,0 4,0 6,0 2,0
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Таблиця 5. Рівень зайнятості ВПО, 2017–2018 роки, %

Раунд 5 
(березень 

2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)
На підконтрольних Україні 
територіях

42,0 46,0 40,0 50,0 48,0

На тимчасово окупованих 
територіях

19,0 24,0 21,0 27,0 28,0

Джерело: МОМ [1, с. 21; 2, с. 2, 54; 3, с. 30; 4, с. 10, 34; 5, с. 28]

Раунд 5 
(березень 

2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)

На підконтрольних Україні 
територіях

1991,00 2017,00 2340,00 2446,00 2239,00

На тимчасово окупованих 
територіях

1711,00 1595,00 2196,00 1988,00 2171,00

Джерело: МОМ [1, с. 21; 2, с. 56; 3, с. 31; 4, с. 35; 5, с. 29].

Середньомісячний дохід ВПО на одну осо-
бу на підконтрольних Україні територіях на 
3 %–26 % перевищував відповідний показ-

ник для ВПО на тимчасово окупованих тери-
торіях (табл. 6).

Таблиця 6. Середньомісячний дохід ВПО (на одну особу),
2016–2018 роки, грн

Найбільш важливими джерелами доходів 
ВПО на підконтрольних Україні територіях 
були заробітна плата і державна підтримка, 
тоді як на тимчасово окупованих територі-

ях – пенсійні виплати, що безпосередньо 
пов’язано з віковою структурою ВПО, які по-
вернулися до тимчасово окупованих терито-
рій (табл. 7). 

Раунд 5 
(березень 

2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)

На підконтрольних Україні територіях

Заробітна плата 56,0 56,0 58,0 59,0 63,0

Державна підтримка ВПО 59,0 43,0 34,0 41,0 55,0

Таблиця 7. Джерела доходів ВПО, 2017–2018 роки, %
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ІІжливимиІжливими джІджереламиІерелами
дконтрольнихІдконтрольних УкІУкраїніІраїні

деІдержавнаІржавна

МММММММММММММММММММ
(березень

М
(березень

2017)

М
2017)

країні

М
країні 1991,00

М
1991,00 2017,00 2340,00 2446,00 2239,00

М
2017,00 2340,00 2446,00 2239,00

окупованих Мокупованих 1711,00М1711,00 1595,00 2196,00 1988,00 2171,00М1595,00 2196,00 1988,00 2171,00

Джерело:МДжерело:МереламиМерелами

ФФФФФФФФФФФФФФФРаунд 5 ФРаунд 5
(березень Ф(березень

Раунд 6ФРаунд 6
(червеньФ(червень

2017)Ф2017)

Раунд 7ФРаунд 7
(вересеньФ(вересеньФФ2017)Ф2017)

2017,00 2340,00 2446,00 2239,00Ф2017,00 2340,00 2446,00 2239,002017,00 2340,00 2446,00 2239,00Ф2017,00 2340,00 2446,00 2239,00

 Середньомісячний дохід ВПО (на одну особу),

Ф
 Середньомісячний дохід ВПО (на одну особу),Е

4;

Е
4;

ЕЕЕЕЕЕ
ВП

Е
ВПО

Е
О на

Е
на ти

Е
тимчасово

Е
мчасово

торіях (табл. 6). Еторіях (табл. 6).

 Середньомісячний дохід ВПО (на одну особу),Е Середньомісячний дохід ВПО (на одну особу),
2016–2018Е2016–2018
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Пенсія за віком або за 
вислугу років

33,0 37,0 38,0 37,0 32,0

Соціальна допомога 33,0 23,0 26,0 27,0 29,0

На тимчасово окупованих територіях

Пенсія за віком або за 
вислугу років

51,0 41,0 61,0 40,0 60,0

Заробітна плата 22,0 34,0 27,0 37,0 37,0

Соціальна допомога 5,0 13,0 10,0 4,0 11,0

Джерело: МОМ [1, с. 10, 22; 2, с. 21, 56; 3, с. 31; 4, с. 35; 5, с. 29]

Однією з важливих характеристик якос-
ті життя людини є безпечність середовища 
та інфраструктури в місцях проживання. 
У 2017–2018 роках частка ВПО, яка вва-
жала безпечним середовище та інфраструк-

туру в місцях постійного проживання, на 
підконтрольних Україні територіях ста-
новила 70 %–90 %, тоді як на тимчасово 
окупованих територіях – лише 21 %–39 %  
(табл. 8).

Таблиця 8. Частка ВПО, яка вважала безпечним середовище та інфраструктуру  
в місцях постійного проживання, 2017–2018 роки, %

Раунд 5 
(березень 

2017)

Раунд 6 
(червень 

2017)

Раунд 7 
(вересень 

2017)

Раунд 8 
(грудень 

2017)

Раунд 9 
(березень 

2018)

На підконтрольних Україні 
територіях

78,0 90,0 82,0 86,0 70,0

На тимчасово окупованих 
територіях

21,0 31,0 30,0 31,0 39,0

Джерело: МОМ [1, с. 23; 2, с. 57; 3, с. 32; 4, с. 36; 5, с. 31]

Таким чином, в умовах незавершеного 
збройного конфлікту та тимчасової окупації 
частини територій Донецької та Луганської 
областей, рішення про повернення до місця 
постійного проживання на тимчасово окупова-
них територіях у 2016–2018 роках прийняли 
від 8,0 % до 16,0 % ВПО.

Загальна ситуація щодо намірів ВПО і 
вибору ними стратегії власної поведінки в ди-
хотомії «повернення – не повернення» через 

чотири роки після початку збройного конфлік-
ту на Донбасі визначається як майже рівно-
важна – сумарно 40 % опитаних проти 38 % 
відповідно.

Частка ВПО, яка не планує повертатися 
до місць постійного проживання, збільшуєть-
ся з віддаленням місця перебування ВПО від 
тимчасово окупованих територій. На підконт-
рольних Україні територіях Донецької та Лу-
ганської областей наміри щодо повернення має 
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майже половина ВПО. У Дніпропетровській, 
Харківській та Запорізькій областях трети-
на ВПО не визначилася з власними намірами 
щодо повернення. Відповідно, стратегія реалі-
зації довгострокових рішень щодо ВПО має 
виходити з необхідності пріоритету викорис-
тання різних інструментів, залежно від регіону 
перебування: повернення до місця походження  
і реінтеграція у східних областях та інтеграція в 
новому місці проживання – в областях, більш 
віддалених від регіону збройного конфлікту.

Якісні характеристики рівня життя ВПО, 
які повернулися до тимчасово окупованих 
територій (середній вік, рівні економічної ак-
тивності, зайнятості та доходів, безпечність 

середовища й інфраструктури в місцях постій-
ного мешкання), істотно поступаються відпо-
відним показникам для ВПО, які мешкають 
на підконтрольних Україні територіях. Однак 
серед ВПО, котрі повернулися на тимчасово 
окуповані території, понад 60 % прийняли 
відповідне рішення з огляду на наявність у них 
приватної власності в місці постійного прожи-
вання і пов’язану із цим відсутність необхід-
ності оплачувати оренду житла. Цей факт, а 
також невизначеність перспективи завершен-
ня військового конфлікту на Донбасі, свідчать 
про першочергову потребу в реалізації заходів 
державної соціальної політики щодо створення 
механізмів забезпечення ВПО житлом.
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Розвідки та матеріали

Summary

The article is dedicated to the analysis of the dynamics of the number and mobility of the registered 
internally displaced persons in Ukraine. Basing on the data of the Ministry of Social Policy of Ukraine and 
sociological surveys of internally displaced persons under the protection of the International Organization 
for Migration, it is concluded that there is no trend towards the return of a significant number of registered 
internally displaced persons to temporarily occupied territories. Dynamic changes in the intentions of in-
ternally displaced persons regarding their return to the places of permanent dwelling have been analyzed, 
in particular, depending on the regions of their present residence. The main social and demographic 
characteristics of internally displaced persons, who have returned to the temporarily occupied territories 
of Ukraine, the reasons for their return and subjective assessments of the level and quality of life have 
been determined.

The general situation about the intentions of internally displaced persons and their choice in the return-
failure to return dichotomy today is balanced – 40% vs 38%. The share of internally displaced persons, 
who do not plan to return to their places of permanent residence, is increasing within the moving away 
the temporarily occupied territories. Therefore, a strategy to implement long-term solutions on the issue 
of internally displaced persons different instruments depending on the region of residence should be used: 
return to the places of origin and reintegration in the Eastern regions, integration in a new location in areas 
remote from the region of armed conflict. 

Qualitative characteristics of the living standards of internally displaced persons who have returned to 
temporarily occupied territories are worse than those of internally displaced persons who live in the areas 
under Ukraine control. However, the priority of the availability of private property in the place of permanent 
residence when deciding to return indicates the necessity to implement the measures of state social policy to 
create mechanisms to provide the internally displaced persons with dwelling.

Keywords: internally displaced persons, temporarily occupied territories, social and demographic 
characteristics, level and quality of life.
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СУЧАСНЫЯ СЕЛЬСКІЯ ПАСЯЛЕННІ 
І ЖЫЛЛЁ БЕЛАРУСАЎ  

(канец ХХ – пачатак XXI стагоддзя)

Галіна Каспяровіч

ÓÄÊ  728.6(476)“19/20”

У артыкуле аналізуюцца змены ў сельскіх паселішчах і жыллі беларусаў у Рэспубліцы Беларусь. 
Характарызуюцца сучасныя тыпы паселішчаў, іх размяшчэнне, групоўка па колькасці насельніцтва, паказана роля 
аграгарадкоў у сучасных этнакультурных працэсах. Разглядаюцца змены ў жыллі беларусаў, асаблівасці інтэр’еру. 
На матэрыялах анкетнага даследаванні выяўляецца стаўленне насельніцтва да новага жыллёвага будаўніцтва.

Ключавыя словы: паселішчы, тыпы паселішчаў, аграгарадкі, радавыя сядзібы, аграэкасядзібы, рассяленне, 
жыллё, асаблівасці інтэр’еру. 

The article analyses changes in rural settlements and types of dwelling in the Republic of Belarus. The authoress describes 
modern types of settlement, their placement and types according to population amount, and characterizes agricultural settlements’ 
role in today’s ethno-cultural processes. The article also considers changes in Belarusian housing, including peculiar features of 
interior design, as well as on the basis of poll data shows current attitudes towards new types of dwelling.

Keywords: settlements, types of settlement, agricultural settlements, family estates, agricultural estates, resettlement, 
dwelling, peculiar features of interior design.

Пасяленні і жыллё складаюць важную 
частку сістэмы жыццезабеспячэння народа. 
Семантычна яны цесна звязаныя паміж сабой. 
Аднакарэнныя словы паселішча, сельбішча, 
сяліба, пасяленне, пасёлак як і жыллё, жыло, 
згодна тлумачальнага слоўніка У. І. Даля і 
«Тлумачальнаму слоўніку» беларускай мовы 
пазначалі заселеныя месцы, дзе жывуць лю-
дзі-сяляне, пасяляне. З часам за пасяленнем 
замацаваўся тэрмін населены пункт, а пад 
жыллём сталі разумець сядзібу – зямельны 
ўчастак у комплексе з хатай, гаспадарчымі па-
будовамі, агародам, садам. 

Беларусы, выбіраючы месца паселішча, 
зыходзілі з мэтазгоднасці і прыгажосці мяс-
цовых ландшафтаў. Сяліліся пераважна на бе-
рагах маляўнічых азёр, рэк, якія забяспечвалі 
жыхароў вадой, разнастайнай рыбай, служылі 
вадапоем для жывёлы, звязвалі паселіш-
ча з бліжэйшымі і далёкімі гарадамі і весямі. 
Важнымі для пасялян былі асаблівасці рэ-
льефу мясцовасці, клімату, урадлівасць глеб, 
прыдатных для земляробства і жывёлагадоўлі, 
багацце флоры і фауны. Асноўныя тыпы се-
льскіх паселішчаў беларусаў сфармаваліся ў 
Х–ХІ ст. і прайшлі доўгі шлях развіцця. На іх 

эвалюцыю паўплываў цэлы комплекс факта-
раў – прыродныя ўмовы, сацыяльная аргані-
зацыя грамадства, накіраванасць гаспадарчай 
дзейнасці, склад і колькасць насельніцтва. Да 
найбольш ранніх паселішчаў адносяць пагост 
(Х–ХІ ст.), Першапачаткова ён выконваў 
функцыі падатковай адзінкі, пазней – цэнтра 
супольнасці, у якім размяшчаліся царква, мо-
гілкі, двор святара, заезны двор, карчма. Да 
ХІХ ст. пагост пераўтворыўся ў відавы та-
понім (Пагост, Новы Пагост), яго назва за-
хоўваецца за царкоўнай сядзібай з могілкамі. 

З ХІ ст. вядома сяло, якое як тып паселіш-
ча часта згадваецца ў летапісных дакументах. 
Сяло паступова з вотчынага валодання пе-
раўтварылася ў адміністрацыйна-тэрытарыя-
льны цэнтр з царквой, школай, валасной упра-
вай або земствам, запасной крамай, карчмой, 
выконвала гаспадарчыя, адміністрацыйныя, 
адукацыйныя і духоўныя функцыі. Абагуль-
няючыя назвы «сяло», «сельскія пасяленні» 
шырока распаўсюджаны ў сучаснай размоўнай 
і пісьмовай рускай мове беларусаў. Сустракаю-
цца шматлікія тапонімы «Сяло», часта з тлума-
чальнымі азначэннямі, якія даюць ўяўленне аб 
велічыні паселішчаў, часу ўтварэння, характары 

www.etnolog.org.ua

Ісяляне. Ісяляне.
мацаваўся Імацаваўся тэ Ітэрмін Ірмін на Іна

алі Іалі ра ІразумецьІзумець сяІся
плексе Іплексе з Із хаІхатай,Ітай, гаІгас Ісадам.Іадам.

біраючыІбіраючы меІмесцаІсца
тазгоднасціІтазгоднасці іІі М

ццезабеспячэння

М
ццезабеспячэння на

М
на

па

М
паміж

М
між са

М
сабой.

М
бой.

селішча,

М
селішча, се

М
сельбішча,

М
льбішча,

як

М
як і

М
і жы

М
жыллё,

М
ллё, жы

М
жыло,

М
ло,

сл

М
слоўніка

М
оўніка У. 

М
У. І. Даля

М
І. Даля і

М
і

оўніку» Моўніку» беМбеларускайМларускай мовМмовыМы
селеныя Мселеныя ме Ммесцы, Мсцы, дзМдзеМе жыМжывуцьМвуць люМлю-М-

З ч МЗ часамМасам заМза паМпасяленнемМсяленнем
селеныМселены пуМпункт,Мнкт, а пМа падМад

дзібу –Мдзібу – зяМзямельныМмельны
спадарчыміМспадарчымі

(Х

М
(Х
фуМфункцыіМнкцыі
Ф

cha

Ф
changes

Ф
nges

ttitudes

Ф
ttitudes t

Ф
towards

Ф
owards

ricultural

Ф
ricultural se

Ф
settlements,

Ф
ttlements, fa

Ф
family

Ф
mily

ва Фважную Фжную
рода. Фрода.
бой. Фбой.

эваФэвалюцыюФлюцыю паФпаўплываўФўплываўпаўплываўпаФпаўплываўпа
раў –Фраў – прФпрыродныяФыродныя
зацыяФзацыя грФграмадства,Фамадства,
дзФдзейнасці,Фейнасці, скФск
найФнайбольшФбольш
(ХФ(Х–ХІ ст.),Ф–ХІ ст.),

Е
сяд

Е
сядзібы,

Е
зібы,

th Еthe Еe Rep ЕRepublicЕublic ofЕof BeЕBelarus.Еlarus.
pulation Еpulation am Еamount, Еount, anЕandЕd chaЕcharacterizesЕracterizes agЕag

in Еin Be ЕBelarusianЕlarusian hoЕhousing,Еusing, inЕincludingЕcluding
owards Еowards n Еnew Еew tЕtypesЕypes oЕofЕf dЕdwelling.Еwelling.

mily Еmily es Еestates,Еtates, agЕagriculturalЕricultural

ўплываўЕўплываў



65

Розвідки та матеріали

мясцовасці, прыналежнасці: Вялікае Сяло, Ма-
лое Сяло, Старое Сяло, Новае Сяло, Дворнае 
Сяло, Краснае Сяло, Крывое Сяло, Лёшкава 
Сяло, Рускае Сяло, Роднае Сяло і інш. У Рэс-
публіцы Беларусь налічваецца больш за 60 на-
селеных пунктаў з назвай «Сяло», амаль пало-
ва іх сканцэнтравана ў Віцебскай вобласці [12, 
с. 274–286; 13, с. 525–559; 14, с. 330–343; 15, 
с. 386–411; 16, с. 342–359; 17, с. 507–537]. 

У беларускай тапаніміцы захаваліся вытвор-
ныя ад слова сяло назвы: «Сялец», «Селішча» 
(найбольш старажытныя паселішчы), і шма-
тлікія тапонімы «Селко», «Сяльцо», якія пазна-
чаюць у асноўным невялікія пасяленні.

Тэрмін «дзярэўня» з’яўляецца ў пісьмовых 
крыніцах з XIV ст. Аднак, на думку даслед-
чыкаў, пасяленні такога тыпу вядомыя знач-
на раней. Верагодна назва паходзіць ад слова 
«дзерці» – араць, падымаць цаліну, расчыш-
чаць зямлю ад лесу [4, с. 97]. Дзярэўні ў ад-
розненне ад сёл былі невялікімі, маладворными 
і не мелі царквы. У цяперашні час захаваліся 
рэдкія тапонімы «Дзярэўня» (Віцебская вобла-
сць) і вытворныя ад слова «дзярэўня»: «Дзе-
равушка» (Гарадоцкі раён, Віцебская воб-
ласць), магчыма «Дзераўная», «Дзераўно», 
«Дзярэчына», «Дзерць» (Мінская вобласць). 
Тэрмін «дзярэўня» шырока выкарыстоўваецца 
ў размоўнай і пісьмовай мове.

Разам з сялом і дзярэўняй да асноўных тыпаў 
сельскіх паселішчаў адносіцца «вёска». Назва 
яе паходзіць ад старажытнаславянскага «въсь», 
якое прысутнічае ў мовах усіх славян. У цяпе-
рашні час «вёска», «вясковы» у літаратурнай 
беларускай мове пазначае ўсе сельскія пасяленні. 
Тапонім «Вёска» ёсць у Мінскай вобласці, ча-
тыры пасяленні «Новая Вёска» знаходзяцца ў 
Віцебскай і адно ў Гомельскай абласцях. 

З XVI ст. сфарміраваліся новыя тыпы 
маладворных пасяленняў, якія размяшчаліся 
за ваколіцамі старых паселішчаў – засценак, 
авулек, аколіца, у якіх пражывала шляхта, 
а таксама невялікі маёнтак па вытворчасці та-
варнага хлеба – фальварак. 

У пісьмовых крыніцах з X ст. згадваю-
цца селішча «слабада» (таксама «слабодка»). 

Больш інтэнсіўнае развіццё яны атрыма-
лі ў феадальную эпоху (XIV–XVI ст.). На 
тэрыторыі Беларусі яны былі пераважна зем-
ляробчымі, насельніцтву іх падавалі пэўныя 
льготы на засваенне нязручных, незаселеных 
зямель. Свабодныя землі асвойвалі як мясцо-
выя сяляне, так і стараверы, якія перасяліліся з 
Расіі. Назва ўзыходзіць ад агульнага для трох 
усходнеславянскіх моў слова слабада («Воля», 
«Асада на слабаду»). Амаль кожная другая 
«Слабада» мае падвойную назву, якая паказвае 
на гаспадарчыя сувязі з больш старым паселіш-
чам (Бракава Слабада і вёска Бракава, Зайца-
ва Слабада і в. Зайцава Магілёўскай вобласці), 
на прыналежнасць вызначанай асобе (Грыба-
ва Слабада Магілёўскай, Кішчына Слабада 
Мінскай абласцей), на велічыню і даўнасць ут-
варэння паселішча (Вялікая Слабада, Малая 
Слабада, Старая Слабада, Новая Слабада), 
асаблівасці мясцовасці (Лугавая Слабада, Вер-
хавая Слабада). Слабодка азначала невялікую 
па колькасці насельніцтва слабаду. Паселішчы 
з назвамі Слабада і Слабодка лакалізаваны 
пераважна ў паўночна-ўсходніх і цэнтральных 
раёнах краіны. Усяго ў Рэспубліцы Беларусь 
налічваецца больш за сто трыццаць паселішчаў 
з назвай «Слабада» [7, с. 348, 349]. 

Адным з тыпаў пасяленняў былі сядзібы 
(«маёнтак») буйных землеўладальнікаў, шля-
хты, дваран, якія нярэдка размяшчаліся асобна 
ад сел. Першапачаткова гэта былі ўмацаваныя 
равамі і абарончымі збудаваннямі памешчыц-
кія, шляхецкія, баярскія двары з домам, гаспа-
дарчымі пабудовамі, садам і паркам. У багатых 
землеўладальнікаў мелася некалькі галоўных і 
другарадных двароў, часам рознага гаспадарча-
га прызначэння (для палявання, рыбалоўства, 
двары-фермы). На тапанімічнай карце Бела-
русі захаваліся шматлікія паселішчы з назвай 
Двор, Белы Двор, Вялікі Двор (магчыма, у сэн-
се знакаміты, багаты, саноўны), Стары Двор, 
Новы Двор, Малы Двор. Сляды былых двароў 
прасочваюцца і ў назвах сельскіх паселішчаў 
Новадвор’е, Новадворцы, Старадворцы, Двор-
Астрагляды, Двор-Гарадзішча, Двор-Гарба-
цэвічы, Задвор’е, Задваране, Задворцы і іншых.
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У канцы XIX – пачатку XX ст. былі рас-
паўсюджаны хутары. Павелічэнне колькасці 
хутароў было звязана са сталыпінскай рэ-
формай 1906–1911 гг. Перасяленне на хутары 
працягвалася і ў 1920-я гады. Гэты працэс 
стымуляваўся палітыкай Наркамзема БССР, 
накіраванай як на захаванне ранейшых хута-
роў, так і стварэнне новых. 

Істотная трансфармацыя сельскіх паселіш-
чаў адбылася на рубяжы 1920–1930-х гадоў. 
Калектывізацыя сельскай гаспадаркі і звязаныя 
з ёй сацыяльныя пераўтварэнні суправаджалі-
ся зменамі ў характары рассялення, планіроўцы 
і забудовы сядзібаў. З развіццём калектыўных 
гаспадарак змянілася сацыяльна-эканамічная 
сутнасць сельскіх паселішчаў. Зніклі многія 
хутары, засценкі, аколіцы, фальваркі, двары 
(маёнткі), слабодкі. Яны былі ўключаныя ў 
больш буйныя вёскі і новыя пасёлкі (Навасёл-
кі, Новаселле). Першапачаткова новыя па-
селішчы, у асаблівасці іх грамадскія пабудовы, 
ўзводзілі па ўласных планах з мясцовых ма-
тэрыялаў. У далейшым будаўніцтва вялося па 
загадзя распрацаваных праектах, выкананых 
прафесійнымі архітэктарамі. У цэнтры паселіш-
чаў размяшчаліся адміністрацыйныя будынкі 
(кіраванне калгаса, саўгаса, сельсавета), ку-
льтурныя аб’екты (школа, клуб, бібліятэка), 
гандаль і абслугоўванне, на ўскраінах – гаспа-
дарчыя пабудовы (жывёлагадоўчыя фермы, 
склады). У адпаведнасці з Указам Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета БССР ад 27 верасня 1938 г. 
«Аб класіфікацыі населеных пунктаў Беларус-
кай ССР», большасць мястэчак было ператво-
рана ў гарады, пасёлкі гарадскога тыпу. Астат-
нія атрымалі статус сельскага пасялення. 

Разглядаючы змены ў пасяленнях і жыллі, 
нельга не ўлічваць ўплыў Вялікай Айчыннай 
вайны, падчас якой значна пагоршыліся жыл-
лёвыя ўмовы насельніцтва. Падчас вайны 
нямецкія акупанты разбурылі 209 белару-
скіх гарадоў і раённых цэнтраў, 9200 вёсак і 
сёл, правялі больш за 140 карных аперацый, 
падчас якіх спалілі 628 вёсак разам з жыха-
рамі (у тым ліку в. Хатынь, памяць пра якую 
ўвекавечана ў мемарыяльным комплексе «Ха-

тынь»). У пасляваенны час на месцы боль-
шасці разбураных вёсак пабудаваны новыя. 
Адрадзіліся беларускія гарады. Аднавіўшы 
разбураную вайной гаспадарку, Беларусь ус-
тупіла ў новую паласу свайго развіцця. Знач-
ныя змены адбыліся ў жыллёвым будаўніцтве, 
ва ўпарадкаванні сельскіх і гарадскіх паселіш-
чаў. Разам з тым большасць сельскіх населен-
ных пунктаў захоўваюць свае спрадвечныя 
назвы. У гутарковай мове беларусаў гучаць 
словы вёска, сяло, дзярэўня, слабада, слабод-
ка, пасёлак, мястэчка. Маланаселеныя пася-
ленні жыхары называюць хутарамі. 

Асабліва вялікія змены ў пасяленнях і жыл-
лі адбыліся ў найноўшы перыяд (канец ХХ – 
пачатак ХХІ ст.). У Рэспубліцы Беларусь 
значная ўвага надаецца развіццю сельскіх па-
селішчаў, іх планіроўцы, абнаўленню жылога 
фонду, выкарыстанню новых канструктыўных 
і планіровачных рашэнняў. У Нацыянальнай 
жыллёвай праграме (1996), было прадугле-
джана будаўніцтва ў гаспадарках 4–5 сядзіб-
ных жылых дамоў штогод. У ходзе рэалізацыі 
Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця 
вёскі на 2005–2010 гады з’явіліся якасна но-
выя тыпы сельскіх пасяленняў – аграгарадкі. 
Статус аграгарадкоў атрымалі каля 1500 се-
льскіх паселішчаў. Яны ствараліся на базе 
існуючых адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак – цэнтраў сельскіх саветаў, цэнтра-
льных сядзіб сельскагаспадарчых арганіза-
цый. У лік аграгарадкоў былі ўключаныя і не-
вялікія паселішчы гарадскога тыпу: Крывічы 
Мядзельскага, Халопенічы Крупскага, Анто-
паль Драгічанскага раёнаў [3, с. 22–24]. 

Важнае месца ў праграме адводзілася са-
цыяльнай сферы, у тым ліку будаўніцтву жыл-
ля. Забудова, як правіла, ажыццяўлялася да-
мамі-сядзібамі з абавязковымі гаспадарчымі і 
дапаможнымі памяшканнямі, участкамі зямлі. 
Адначасова вялася рэканструкцыя і засялен-
не пустуючых дамоў. Вялікая ўвага надавала-
ся добраўпарадкаванню вёсак (забеспячэнне 
прыродным газам, пітной вадой, электраэнер-
гіяй). У сацыяльнай сферы важнае значэнне 
надавалася стварэнню амбулаторый агульнай 
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Розвідки та матеріали

урачэбнай практыкі з абслугоўваннем насе-
льніцтва ў радыусе 10–15 кіламетраў і ўкам-
плектаванню медыцынскіх устаноў на сяле 
спецыялістамі агульнай урачэбнай практыкі; 
адкрыццю пры сельскіх агульнаадукацыйных 
школах філіялаў дзіцяча-юнацкіх спартыўных 
школ, а таксама арганізацыі якасна новых 
тыпаў сельскіх устаноў культуры – дамоў 
сацыяльна-культурных паслуг, цэнтраў ра-
мёстваў, фальклору, сядзібна-этнаграфічных 
турыстычных комплексаў, аднаўленню дзей-
насці перасоўных бібліятэк і інш. 

Непазнавальна змянілася аблічча малых 
гарадоў і аграгарадкоў. Яны папрыгажэлі і 
набылі свае непаўторныя рысы. Штогод да 
абласных «Дажынак», а раней да рэспублі-
канскіх уладкоўваюцца чарговыя раённыя 
цэнтры. Абнаўленне малых гарадоў, пасёлкаў 
і сельскіх населеных пунктаў звязана таксама 
з іх юбілеямі, на ўрачыстае святкаванне якіх 
вылучаюцца дзяржаўныя сродкі. У малых га-
радах і аграгарадках праводзіцца рэканструк-
цыя гісторыка-архітэктурных каштоўнасцяў, 
вядзецца новае будаўніцтва грамадскіх будын-
каў – вакзалаў, бібліятэк, Палацаў культуры, 
музеяў, спартыўных комплексаў і гандлёвых 
цэнтраў, адміністрацыйных будынкаў, ствара-
ецца спрыяльнае асяроддзе для пражывання, 
якое ўключае таксама паркі і скверы, кветкавыя 
клумбы і фантаны, дзіцячыя пляцоўкі і гарадкі.

Важнейшым прынцыпам планіровач-
най арганізацыі сельскага населенага пунк-
та з’яўляецца функцыянальнае занаванне 
тэрыторыі, якая ўключае дзве асноўныя зоны: 
селіцебную і вытворчую [10, с. 44–49]. Як 
правіла, у цэнтры аграгарадкоў размяшчаю-
цца адміністрацыйныя будынкі, адукацыйныя, 
культурныя і лячэбныя ўстановы, гандлёвыя 
комплексы, культавыя збудаванні. Яны высту-
паюць знакавымі дамінантамі, арганізуюць 
рукатворную і прыродную прастору. Важная 
роля ў аднаўленні, развіцці і папулярызацыі 
традыцый у народнай культуры беларускага 
народа належыць установам культуры, у пер-
шую чаргу, новым тыпам – Дамам і Цэнтрам 
рамёстваў, народнай творчасці, фальклору. 

Яны вядуць шырокую пошукавую дзейнасць, 
праводзяць фальклорна-этнаграфічныя экс-
педыцыі, збіраюць аўтэнтычны фальклорны 
матэрыял, які паспяхова выкарыстоўваюць у 
правядзенні масавых святаў і розных мера-
прыемстваў, спрыяюць аднаўленню цэнтраў 
традыцыйных рамёстваў, падтрымліваюць на-
родных майстроў, у асаблівасці носьбітаў аўтэн-
тычнага фальклору, аднаўляюць народныя 
касцюмы беларусаў у іх лакальнай разнастай-
насці. Дастаткова сказаць, што толькі ў Мінс-
кай вобласці на абласны конкурс па аднаўленні 
народнага касцюма з 21 раёна былі прадстаўле-
ны традыцыйныя комплексы мужчынскага, 
жаночага адзення (паўсядзённыя і святочныя), 
вясельныя і дзявочыя касцюмы, вясельныя 
вянкі (2011). Асобныя аграгарадкі сталі цэн-
трамі прэстыжных, відовішчных фестываляў 
народнай творчасці. У аграгарадку Ляскавічы 
Гомельскай вобласці шырока вядомы Міжна-
родны фестываль этнакультурных традыцый 
«Покліч Палесся». З кожным годам расце 
папулярнасць кулінарнага фестывалю «Мота-
льскія прысмакі» (аграгарадок Моталь, Брэсц-
кая вобласць). Маштабны фестываль народнай 
культуры «Купалле» – «Александрыя збірае 
сяброў» штогод праходзіць у аграгарадку 
Александрыя Магілёўскай вобласці і інш. 

Калі раней у архітэктурна-кампазіцыйным 
фарміраванні селіцебных зон буйных сельскіх 
населеных пунктаў пануючая роля адводзіла-
ся 2–5 павярховым жылым дамам секцыйнай 
забудовы, якія размяшчаліся ў цэнтры па-
селішчаў, а сядзібы выносіліся на перыферыю 
населеных пунктаў, то ў цяперашні час новыя 
сядзібныя комплексы размяшчаюцца і ва ўжо 
існуючай забудове. Сучасная архітэктура і 
прывабнае каляровае рашэнне з’яўляюцца 
свайго роду візітнай карткай аграгарадкоў [11, 
с. 17]. На падворках сельскіх жыхароў раз-
мяшчаюцца гаспадарчыя і падсобныя будын-
кі, у якіх вырошчваюць хатніх жывёл, птушку, 
захоўваюць інвентар. Падсобныя гаспадаркі 
насельніцтва вырабілі ў 2015 годзе кожнае 
чацвёртае яйка, 6,0 % малака, 6,1 % мяса ад 
агульнай колькасці, што вырабляецца ў краіне. 
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Нягледзячы на   пэўнае памяншэнне колькасці 
жывёлы і птушкі і ўдзельнай вагі прадукцыі, 
якая вырабляецца, хатнія жывёлы, па сведчан-
ні рэспандэнтаў, займаюць важнае месца як у 
забеспячэнні экалагічна чыстымі прадуктамі 
харчавання, так і ў семіятычнай прасторы се-
льскіх пасяленняў [20, с. 148, 149]. 

Вытворчыя будынкі аграпрамысловых ком-
плексаў размяшчаюцца за межамі паселішчаў. 
У вытворчай зоне праводзяцца маштабныя ра-
боты па мадэрнізацыі дзеючых, рэканструкцыі 
і будаўніцтву новых аб’ектаў аграпрамысловага 
комплексу – малочна-таварных ферм, май-
стэрняў, агароднінасховішчаў, перапрацоўчых 
прадпрыемстваў. Як адзначыў Прэзідэнт Рэс-
публікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лука-
шэнка: «...аграгарадкі <...> стануць асновай 
аграіндустрыі ў нашай краіне». 

У якасці помнікаў сядзібна-паркавай архітэк-
туры ў сельскім асяроддзі захаваліся асобныя 
дваранскія сядзібы ў комплексе з гаспадарчымі 
будынкамі, прыгожымі паркамі, вадаёмамі. 
Многія з іх рэстаўраваны, выконваюць функцыі 
дзеючых гісторыка-краязнаўчых, мастацтваз-
наўчых музеяў. Супрацоўнікі іх праводзяць 
экспедыцыйна-палявыя даследаванні, ствара-
юць картатэкі народных майстроў, папаўняюць 
фонды рарытэтамі матэрыяльнай і духоўнай 
спадчыны беларусаў (традыцыйнае адзенне, 
ручнікі, аўдыё- і відэазапісы фальклорных ка-
лектываў і інш.). Музеі традыцыйна прымаю-
ць удзел у арганізацыі і правядзенні масавых 
імпрэзаў, фестываляў. Падчас падрыхтоўкі і 
правядзення гэтых святаў яны актыўна супра-
цоўнічаюць з калектывамі мастацкай самадзей-
насці, носьбітамі народных традыцый. Вельмі 
важнай і патрэбнай з'яўляецца дзейнасць па 
выхаванню дзяцей і падлеткаў на традыцыях 
папярэдніх пакаленняў, што спрыяе фарміра-
ванню этнічнай самасвядомасці, патрыятызму, 
любові да сваёй Айчыны. 

У культурнай прасторы сельскіх пасяленняў 
размешчаны помнікі і мемарыялы ў гонар загі-
нуўшых воінаў, партызан, аднавяскоўцаў. Жы-
хары вёсак шануюць памяць тых, хто абараніў 
гонар і незалежнасць Радзімы: падтрымліваю-

ць у належным парадку брацкія магілы, фар-
буюць помнікі, агароджы, саджаюць кветкі і 
дрэвы. У знакавы для ўсяго народа Дзень Пе-
рамогі праводзяць мітынгі, ускладанне вянкоў. 

У сельскіх паселішчах як помнікі архітэк-
туры і гісторыі захаваліся асобныя цэрквы, ка-
сцёлы, капліцы, прыдарожныя крыжы. З канца 
1990-х гадоў, дзякуючы аднаўленню храмавага 
будаўніцтва, з’явіліся новыя культавыя збуда-
ванні, якія маюць як традыцыйныя, кананічныя 
рысы, так і варыятыўныя, якія ўлічваюць новыя 
тэхналогіі і матэрыялы. Збудаванне іх абапіра-
ецца на прынцыпы старажытнага беларускага 
дойлідства: «як мера і прыгажосць скажуць». 
Храмавая стылістыка змяняецца ў сувязі з 
сацыяльна-эканамічнымі пераўтварэннямі, 
новымі павевамі моды, праектаваннем храмаў 
прафесійнымі архітэктарамі. У шмат якіх бе-
ларускіх вёсках, асабліва буйных, з вялікай 
колькасцю насельніцтва пабудаваны або ад-
ноўлены цэрквы і касцёлы. Як і раней, яны ста-
новяцца этнакультурнымі маркерамі прасторы 
сельскіх паселішчаў. Іншыя сталі месцамі на-
ведвання паломнікаў не толькі з Беларусі, але 
і з Расіі, Польшчы і іншых краін. У культур-
най прасторы пасяленняў аднаўляецца і сістэма 
легітымізацыі іх межаў. На ўездзе і выездзе з 
вёскі ставяць прыдарожныя крыжы, якія, па 
народных уяўленнях, абараняюць ад усялякіх 
пошасцяў і негатыўных уплываў.

 Як і раней, на ўзвышшах, адкрытых 
погляду вандроўніка, сярод палёў і лугоў до-
бра праглядаюцца сельскія могілкі, часам з 
драўлянай капліцай або могілкавай царквой, 
абсаджаныя дрэвамі. Дрэвы характэрныя і 
для паселішчаў беларусаў. Векавыя бярозы, 
таполі, ліпы ўпрыгожваюць вясковыя вуліцы. 
Па суседстве з домам вясной пахне бэз, ча-
ромха, расцвітаюць каліна, рабіна, акацыя, 
шыпшына. У народных уяўленнях, дрэвы і 
хмызнякі як частка жывой прыроды валода-
юць ўласцівасцямі абярэгаў, як бы звязваюць 
неба з зямлёй. Выкарыстоўвалі іх таксама і ў 
лячэбна-магічнай практыцы. 

На тэрыторыі Беларусі ствараюцца ўмовы 
для развіцця сельскіх паселішчаў – аграсяд-
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зібаў, фермерскіх сядзібаў, экапаселішчаў, што 
адпавядае традыцыям шматвяковай гісторыі 
беларускага народа. У цяперашні час у краі-
не дзейнічае 2263 аграсядзібы. Фарміраванне 
сядзіб сельскага турызма адбываецца на базе 
існуючых традыцыйных будынкаў, а таксама 
новага будагніцтва, якое ўлічвае традыцыі на-
роднага дойлідства [21, с. 501–505]. Важнае 
значэнне маюць аграсядзібы ў павелічэнні за-
нятасці, даходаў, павышэнні якасці жыцця се-
льскага насельніцтва. Не менш значная іх роля 
ў падтрыманні спрыяльнай экалогіі, паколькі 
традыцыйны сельскі ўклад грунтуецца на бе-
задходнай, экалагічна чыстай вытворчасці, што 
спрыяе беражлівым адносінам да зямлі і свой-
скіх жывёлаў. У многіх аграсядзібах займаюцца 
гаспадарчай дзейнасцю (разводзяць хатніх і 
экзатычных жывёл), выкарыстоўваюць эка-
лагічныя прадукты харчавання, у сваёй асно-
ве традыцыйныя для рэгіёну, якія становяцца 
своеасаблівым маркерам, брэндам сядзібы. Для 
прыцягнення турыстаў арганізуюць паходы 
і экскурсіі па экалагічных сцежках, у музеі, 
запрашаюць майстроў народнай творчасці, фа-
льклорныя калектывы. Аграсядзібы садзейні-
чаюць аднаўленню і развіццю лакальных ком-
плексаў культуры.

У Беларусі налічваецца каля 500 сем’яў, якія 
ствараюць радавыя сядзібы. Сярод найбольш 
буйных экапаселішчы – Росы Валожынскага, 
Звонкія ручаі Нясвіжскага, Звон-Гара Віцеб-
скага, Дружная Нарачанскага раёнаў. Жы-
хароў экапаселішч, у большасці былых гара-
джан, аб'ядноўваюць духоўныя каштоўнасці. 
Галоўным прынцыпам жыхароў экапаселішч 
з’яўляецца ўзаемадзеянне з прыродай, зніжэн-
не негатыўнага ўплыву чалавека на навакольнае 
асяроддзе. Жыхары займаюцца экстэнсіўным 
земляробствам, рамёствамі, разводзяць хат-
ніх і экзатычных жывёл, будуюць жыллёвыя і 
гаспадарчыя пабудовы з экалагічна чыстых ма-
тэрыялаў (драўляныя дамы). У сяле Росы вось 
ужо 14 гадоў жывуць былыя менчукі – бізнес-
мены, спецыялісты па інфармацыйных тэхна-
логіях, урачы, настаўнікі, студэнты. Аляксандр 
Матруковіч, які стаяў ля вытокаў Росаў, адзна-

чае перавагі жыцця ў ладу з прыродай: «Тут 
дыхаецца зусім не так, як у горадзе. І дзецям у 
маёнтку непараўнальна лепш. Яны з суседнімі 
хлопцамі з раніцы да вечара гуляюць на вуліцы. 
Шалашы будуюць, купаюцца нават зімой у 
сажалцы, ходзяць басанож, збіраюць грыбы, 
ягады». Жыхары экавёсак выкарыстоўваюць 
экалагічна чыстую прадукцыю, носяць экаад-
зенне з лёну ці бавоўны, адзначаюць традыцый-
ныя каляндарныя святы, запрашаючы на   святы 
і гасцявыя дні жыхароў з навакольных вёсак. 
Экапаселішчы па сваёй гаспадарчай і культур-
най дзейнасці падобныя да традыцыйных се-
льскіх вёсачак, асабліва невялікіх і нешматлікіх 
[6, с. 1, 9]. 

З старажытнасці вядомы сельскія пася-
ленні з бессістэмнай (хаатычнай, кучавой) 
забудовай. Цяпер яна яшчэ захавалася на 
паўночным усходзе Беларусі, часткова існуе 
яшчэ лінейная планіроўка. З XVI ст. распаў-
сюдзілася сістэмная вулічная і шматвулічная 
забудова, якая ў цяперашні час пераважае [8, 
с. 26–31]. Сельскія паселішчы Беларусі ма-
юць неаднолькавыя памеры. У цэнтральных 
і паўднёвых раёнах Беларусі яны застаюцца 
значна большымі, чым на поўначы. Па распаў-
сюджанасці малых альбо буйных паселішчаў 
А. І. Лакотка вылучае на тэрыторыі Белару-
сі тры рэгіёны: Палескі з перавагай буйных 
многадворных паселішчаў з колькасцю двароў 
звыш 300; Сяреднебеларускі з колькасцю два-
роў каля 100–300; Паазер’е, для якога харак-
тэрныя малодворныя паселішчы [2, с. 24–25; 
9, с. 224]. 

Развіццё механізацыі і аўтаматызацыі аг-
рарнай вытворчасці, інфарматызацыі сельскай 
прасторы спрыяюць паглыбленню і пашырэн-
ню працэсаў урбанізацыі сельскага рассялен-
ня. У сувязі з гэтым ідзе пераразмеркаванне 
колькасці насельніцтва па сельскіх населе-
ных пунктах рознай велічыні. Статыстычныя 
матэрыялы па групоўцы сельскіх населеных 
пунктаў па ліку жыхароў паказваюць, што з 
1989 па 2009 гг. павялічылася колькасць малых 
вёсак з колькасцю насельніцтва 10 і менш; 11–
25 чалавек, агульная колькасць насельніцтва ў 
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іх ўзрасла адпаведна ў 1,8 і 1,2 разы. За гэты 
перыяд назіраўся рост самых буйных паселішч 
з колькасцю насельніцтва звыш 5000 чала-
век (з 8 да 10 паселішчаў), колькасць іх на-
сельніцтва павялічылася з 52376 да 77639 ча-
лавек (гэта значыць, у 1,5 разы). Лік сярэдніх 
па велічыні вёсак як і агульная колькасць іх 
насельніцтва зменшылася [22, с. 64].

Адным з найважнейшых прыярытэтаў 
дзяржавы з’яўляецца будаўніцтва, і перш за ўсё 
жыллёвае. Характэрна, што аб’ёмы будаўніцтва 
жылля пастаянна нарошчваюцца. Дастаткова 
сказаць, што калі ў сельскіх населеных пунктах 
ў 2000 годзе пабудавана 1081,1 тыс. кв. м жыл-
ля, то ў 2015 г. – 1511,1 тыс. У сельскай мяс-
цовасці ў 2015 годзе пабудавана 5,3 кватэры на 
1000 чалавек насельніцтва [22, с. 336–340]. 
Дзяржава ўзяла на сябе місію па будаўніцтве 
якаснага і даступнага жылля, што выяўлялася 
ў павелічэнні аб'ёмаў ільготнага крэдытавання 
(60 % ад агульнага аб’ёму жылля ў 2008 г.), 
прыняцці мер па зніжэнні коштаў на будаўнічыя 
матэрыялы, скарачэнні тэрмінаў будаўніцтва, 
памяншэнні кошту аднаго квадратнага метра 
жылля. А для будаўніцтва жылля ў сельскай 
мясцовасці, пераважна ў аграгарадках, было 
распрацавана 66 тыпавых праектаў. У той жа 
час карыстаецца попытам індывідуальнае пра-
ектаванне. Так, па індывідуальных праектах 
ажыццяўлялася будаўніцтва ўздоўж асноўных 
магістраляў Беларусі. Паказальна, што аб’ёмы 
будаўніцтва павялічваюцца як за кошт каапера-
тыўнага і долевага будаўніцтва, так і індывіду-
альнага. Індывідуальным забудоўшчыкам пра-
дастаўлена на Беларусі 65 тысяч участкаў зямлі. 
Пастаяннае ўдасканаленне будаўнічай галіны 
прыводзіць да з’яўлення новай тэхнікі, тэхна-
логій, матэрыялаў. Практычна ўсе матэрыялы, 
неабходныя для жыллёвага будаўніцтва, вы-
пускаюцца ў нашай краіне. Сярод матэрыялаў 
з'явіліся новыя тыпы пліт пустотнага насцілу, 
каркасаў для будынкаў, элементаў запаўнення 
сцен (парызаваная цэгла, газасілікатныя і ке-
рамзітабетонныя блокі), новыя віды шкла, ке-
рамікі, цеплаізаляцыі і фасадных матэрыялаў 
(керамаграніт, вентыляваныя фасады і г. д.). 

Планіроўка кватэр самая розная – ад жорст-
кай да свабоднай. На 01/01/2015 г. на кожнага 
жыхара нашай краіны прыпадала ў сярэднім 
26,5 кв. м жылой плошчы, а на кожнага се-
льскага жыхара – 35,7 кв. м. Сельскі жыллёвы 
фонд у 2015 годзе склаў 76,1 млн квадратных 
метраў, з іх 5,4 адсоткаў належыць дзяржаве, 
большая ж частка яго знаходзіцца ва ўласнасці 
сельскіх жыхароў. За 2000–2015 гады ў се-
льскіх паселішчах палепшылі свае жыллёвыя 
ўмовы 43,9 тыс. сем’яў. За гэты перыяд знач-
на палепшылася добраўпарадкаванне жылля. 
Амаль у два разы павялічылася ўдзельная вага 
агульнай плошчы, абсталяванай вадаправо-
дам, каналізацыяй, цэнтральным ацяпленнем. 
Практычна ўвесь жылы фонд забяспечаны 
газам (94,6 %), на 32,6 % гарачым водаза-
беспячэннем. У асобных сельскіх дамах уста-
ноўлены ванны ці душ. Некаторыя сем’і маюць 
электрапліты [22, с. 127–129]. 

У Дзяржаўнай праграме «Будаўніцтва 
жылля» на 2016–2020 гады прыярытэтным 
напрамкам з’яўляецца развіццё індывідуаль-
нага жыллёвага будаўніцтва, прычым яго 
доля да 2020 года будзе даведзена да 40 % 
у агульным аб’ёме жыллёвага будаўніцтва. 
Пад індывідуальную забудову плануецца 
прадаставіць зямельныя ўчасткі з забе-
спячэннем іх інжынернай інфраструктурай 
(газазабеспячэнне, водазабеспячэнне, энер-
газабеспячэнне), уключаючы размешчаныя 
і ў сельскай мясцовасці. Мэтай Дзяржаўнай 
праграмы з’яўляецца павышэнне ўзроўню за-
бяспечанасці насельніцтва Рэспублікі Бела-
русь даступным і якасным жыллём. Сучаснае 
сельскае жыллё развіваецца па двух напрам-
ках: 1) удасканаленне і развіццё традыцый-
нага тыпу індывідуальнага дома і 2) забудова 
вёскі новымі тыпамі жылля: пераважна да-
мамі сядзібнага тыпу палепшанай планіроўкі. 
Сялянская хата, захоўваючы традыцыйныя 
асаблівасці – канструкцыю, ўпрыгожанні, 
арыентацыю тарцом да вуліцы, інтэнсіўна 
ўспрымае навацыі. Нароўні з драўлянымі да-
мамі ў вёсцы будуюцца дамы з цэглы і дроб-
наштучных блокаў. У будаўніцтве жылля 
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Розвідки та матеріали

ўжываюць самыя розныя тэхналогіі: зрубная, 
каркасная, таксама тэхналогіі, якія ўлічваю-
ць найноўшыя дасягненні будаўнічай навукі 
і практыкі. У будаўніцтве выкарыстоўваю-
цца дробнаштучныя будаўнічыя матэрыялы, 
драўляныя канструкцыі (зрубы, клеены брус, 
пакетныя драўляныя элементы), мадэрнізава-
ная каркасная тэхналогія на аснове сталёвых 
танкасценных канструкцый і інш. 

Найстаражытнымі тыпамі планіроўкі два-
роў былі вяночны, у якім усе пабудовы злуча-
ліся ў «вянок», і пагонны, у якім хату ставілі 
тарцом або пад вуглом да вуліцы, а гаспадарчыя 
пабудовы размяшчалі ў адну лінію (пагон) за 
хатай. У другой палове ХІХ ст. з’явіліся новыя 
тыпы сядзібнай планіроўкі: П-падобны, 2-рад-
ны, Г-падобны і з незвязанымі пабудовамі. 

Самай старажытнай канструкцыяй будынкаў 
была стаўбавая, паступова яе замяніла зрубнае 
жыллё, якое ў цяперашні час пераважае ў вёсках. 
Для будаўніцтва звычайна выкарыстоўваюць 
характэрныя для сярэдняй паласы хвойныя па-
роды дрэў, найбольш часта сасну. 

Народныя веды, багаты вопыт, уменні, 
творчы падыход да справы дапамагалі выбра-
ць аптымальнае месца жылля (улічваліся 
размяшчэнне ў адносінах да бакоў свету, да 
сонца, ружа вятроў, грунтавыя воды і інш.). 
У сучасных умовах на новым узроўні з улікам 
цэлага комплексу фактараў праводзіцца аналіз 
будаўнічых праектаў. Пры праектаванні сістэм 
інжынерных камунікацый і падрыхтоўцы да 
будаўнічых прац выкарыстоўваюцца спецыя-
лізаваныя геаінфармацыйныя сістэмы, што 
дазваляе выбраць ўчастак пад будаўніцтва з 
улікам аддаленасці ад прамысловых зон, ха-
рактарыстыкі глебы, глыбіні залягання грун-
тавых вод і інш., пазбегнуць памылак пры 
праектаванні сетак інжынерных камунікацый 
і кіравання, маршрутаў пракладкі трас інжы-
нерных камунікацый [18, с. 241–245]. 

Тэхніка пабудовы драўлянага дома зведа-
ла немалыя змены. Калі раней (аж да другой 
паловы ХХ ст.) будаваў хату звычайна сам 
гаспадар, дапамагалі сваякі і суседзі, то ў су-
часны перыяд для будаўніцтва запрашаюць 

спецыялістаў-цесляроў. Многія з іх ўтвараюць 
брыгады, якія працуюць на спецыялізаваным 
прадпрыемстве, маюць тыпавыя праекты на 
выбар заказчыка і ўзводзяць дом пад ключ. 

Беларускае вясковае жыллё ў абсалютнай 
большасці выпадкаў будавалася з круглых 
ачышчаных ад кары бярвенняў. Часам буда-
валі з бруса (на поўдні Брэстчыны: Пінскі, 
Іваноўскі, Столінскі раёны – жыллё з бру-
са было распаўсюджана найбольш шырока). 
Шырока выкарыстоўваўся характэрны для 
ўсходніх славян спосаб замацавання вянкоў 
хаты ў «чашку» (просты вугал, рускі вугал) з 
выступамі бярвення за сцены зруба, так званы 
вугал з астаткам. На працягу ХХ ст. пасту-
пова распаўсюджваецца вугал без выступаў 
бярвення (чысты, нямецкі вугал) [1, с. 31–
34]. Гэты спосаб злучэння бярвення ў вянок 
«хаты» пераважае ў старых будынках. У но-
вым жа драўляным будаўніцтве, асабліва ў 
прыгарадах вялікіх гарадоў, аднаўляецца 
«просты вугал», які ў цяперашні час лічыцца 
больш прэстыжным, модным. На думку забу-
доўшчыкаў, злучэнне бярвення ў просты вугал 
лепш утрымлівае цяпло і мае сваю непаўтор-
ную эстэтыку [1, с. 31–34]. Спачатку рубяць 
сцены і адначасова ўразаюць уваходныя дз-
веры і аконныя праёмы (Падруб ды й наруб і 
сярэдзіну вон, то й сцяна будзе). Шчыліны па-
між вянкамі запаўняюць мохам або ільняным 
пакуллем. Швы латаюць адмысловым герме-
тыкам. У праёмы дзвярэй і вокнаў ўстаўляю-
ць вокны і дзверы прамысловай вытворчасці 
і запеніваюць іх. Бярвёны звонку і ўнутры 
апрацоўваюць антысептыкам. Сучаснае жыл-
лё будуецца на трывалых, так званых істужач-
ных, універсальных падмурках, якія дазва-
ляюць арганізаваць паўнавартасны склеп ці 
цокальны паверх, правесці якаснае ўцяпленне 
падлогі, зручна размясціць усе інжынерныя 
камунікацыі. 

Дах ўяўляе сабой верхнюю і вельмі важную 
частку жылля («Свая страха – свая ўцеха», 
«Дай, Божа, адзежку шытую, а хату крытую») 
[19, с. 209–212], па народных уяўленнях, яна 
агароджвае «сваю» засвоеную прастору ад 
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знешняга, «чужога». У сучасны перыяд у знак 
завяршэння будаўніцтва новага сядзібнага 
дома па традыцыі на канёк змяшчаюць вянок 
з палявых кветак: «Апошні канёк паклалі і ад-
разу ж павесілі вянок, яшчэ даху не было. Дом 
гатовы. Рабілі гэта для таго, каб у хаце было 
багацце, і навальніца, каб не ўдарыла ў дом» 
(служачая, 56 гадоў, г. Наваполацк, 2008 г.). 
Цесляры са Смаргонскага раёна па завяршэн-
ні будаўніцтва дома ў в. Навасёлкі Мінскага 
раёна на вільчык прыбілі невялікі шост (1,5 м) 
з папярочнай планкай і на гэты крыжык па-
весілі вянок. Была вясна і вянок сплялі з га-
лінак бэзу і кветак дзьмухаўца. Патлумачылі 
гаспадыні, што яны заўсёды так робяць (як іх 
дзяды і прадзеды рабілі): «вяночак служыць 
абярэгам ад злых сіл, каб у хаце былі дабра-
быт, багацце» (служачая, 65 гадоў, 2015 г.). 
Самым распаўсюджаным матэрыялам для 
пакрыцця даху ў сельскай хаце з’яўляецца 
шыфер, сучасныя бітумныя дахавыя матэрыя-
лы, металадахоўка. Згодна палявых назіран-
няў, матэрыял пакрыцця нярэдка выступае 
паказчыкам заможнасці гаспадароў: больш 
прэстыжнымі (элітнымі) лічацца керамічная 
чарапіца, сланцавы і медны дах (апошні час-
цей выкарыстоўваецца пры будаўніцтве хра-
маў), гнуткая бітумная чарапіца. Зноў вярта-
юцца, уваходзяць у моду экалагічна чыстыя 
дахі з асінавай і дубовай драніцы, гонты, ча-
ротавы, саламяны дах, асабліва ў аграсядзібах 
і ў прыгарадных вёсках. Для беларускіх вёсак 
характэрны пераважна двухсхільны дах, рад-
зей сустракаюцца трохсхільныя і чатырохсхі-
льныя, апошнія яшчэ адзначаны ў старых 
пабудовах на поўдні Гомельскай вобласці. 
У 1960–1970-я гады пры ўзвядзенні ў сёлах 
адміністрацыйных будынкаў, школ, вакзалаў, 
Палацаў культуры сталі выкарыстоўваць пе-
раважна плоскую форму даху, аднак яна не 
апраўдала сябе, паколькі не ўлічваліся аса-
блівасці беларускага клімату. У цяперашні час 
у Рэспубліцы Беларусь пры рэканструкцыі 
гэтых будынкаў зноў пераходзяць да скатнага 
даху з пакрыццём новымі каляровымі даха-
вымі матэрыяламі. У новых дамах паддашка-

вае памяшканне (мансарда) ўладкоўваецца 
пад спальныя або гасцявыя пакоі з вокнамі і 
выхадам на балкон. 

Для беларусаў важнай задачай застаец-
ца уцяпленне дома да зімы. Для ўцяплення 
жылля, як і раней, робяць двайную падлогу: 
унізе чорную (чарнавую) з уцяпляльнікам, 
пакрытым плёнкай, а зверху чыстую падлогу, 
звычайна драўляную, якая шліфуецца і па-
крываецца лакам. Але даволі часта драўляны 
пол фарбуюць. Сучаснымі матэрыяламі 
ўцяпляюць дах. Шырокае распаўсюджванне 
атрымала дэкаратыўная ашалёўка сцен, фран-
тона вагонкай і сайдынгам, з выкарыстаннем 
колеру ў народнай архітэктуры: фарбуюцца 
франтон, сцены дома, яго асобныя дэталі: 
аконныя ліштвы, дзверы. У новых і старых 
дамах для ўцяплення ўстаўляюцца пластыка-
выя, драўляныя вокны з падвойным або на-
ват патройным шклом. З’явіліся новыя віды 
уцяпляльнікаў – мінеральная вата (камен-
ная базальтавая) або на аснове шкловалак-
на ў плітах і рулонах, пліты пенаполісцерола. 
Найбольш экалагічнымі відамі уцяпляльнікаў 
лічацца керамзіт, пенашкло, экавата (вырабле-
ная з макулатуры), уцяпляльнікі на аснове 
арганічных валокнаў (з лёну, какоса, коркі), 
драўняных валокнаў. Распаўсюджванне ат-
рымлівае новая канцэпцыя ўзаемадзеяння 
чалавека з жыллёвай прасторай – «разумны 
дом», калі чалавек адной камандай задае па-
жаданую абстаноўку, а аўтаматыка з улікам 
знешніх і ўнутраных фактараў забяспечвае 
рэжым працы інжынерных сістэм або асобных 
тэхнічных прылад [23, с. 228–233].

Традыцыйная драўляная разьба ўпрыгож-
вае ліштвы вокнаў, аканіцы, вуглы, франтон, 
вароты. У архітэктурным дэкоры галоўны ак-
цэнт пераносіцца на ліштвы, у першую чаргу 
надаконные дошкі (у Ветцы іх называюць ка-
роны). Традыцыйнай культуры гэтага рэгіёну 
ўласцівыя арнаментыка з салярнымі разеткамі 
і паўкольцамі, востраканцовымі і рамбічнымі 
абярэгамі – «стрэламі», стылізаванымі зоамор-
фнымі і антрапаморфнымі фігурамі. У цэлым 
ўсходнія рэгіёны рэспублікі выдзяляюцца бо-
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льш багатай і разнастайнай архітэктурнай раз-
ьбой. Характэрна, што і ў пабудовах з новых 
матэрыялаў часам захоўваецца традыцыйны 
самабытны стыль архітэктуры. Традыцыйная 
драўляная разьба ўпрыгожвае ліштвы вокнаў, 
аканіцы, франтон, вароты, у арнаменце якіх 
маюць месца геаметрычныя і раслінныя ўзоры, 
зоаморфныя і антрапаморфныя фігуры. 

Вясковыя хаты сталі больш прасторнымі 
і высокімі, іх плошча перавышае 60 кв м, 
а вышыня ад падлогі да столі дасягае 3 м. 

Новыя тэндэнцыі з’явіліся і ў афармленні 
прысядзібных участкаў. У асобных сельскіх 
населеных пунктах, дзе атрымаў развіццё 
экалагічны турызм, і прыгарадных зонах вя-
лікіх гарадоў, у аграгарадках пачалі актыўна 
выкарыстоўвацца элементы ландшафтнага ды-
зайну і малыя архітэктурныя формы (альтанкі, 
навесы, дэкаратыўныя студні, альпійскія горкі, 
газоны, дэкаратыўныя вадаёмы, скульптуры). 
У той жа час працягваецца традыцыя разбіва-
ць перад домам кветнік з кветкамі, ягаднікамі, 
дэкаратыўнымі і фруктовымі дрэвамі.

У сувязі з павышэннем культурных патрэ-
баў сельскай насельніцтва ў дачыненні да 
паўсядзённага побыту адбываецца інтэнсіў-
ная трансфармацыя інтэр’еру. Традыцыйнае 
дзяленне прасторы ў жылым памяшканні за-
мяняюць пакоі, якія маюць пэўнае функцыя-
нальнае прызначэнне. Звычайна вылучаюць 
гасціную (зала), кухню, спальню і дзіцячы па-
кой. Гасцёўня служыць для адпачынку сям’і, 
прыёму гасцей. У вясковай хаце па традыцыі 
вылучаюць чырвоны кут (кут, покут, поку-
ць) – самае пачэснае месца ў жыллі. Тут раз-
мяшчаюцца іконы, упрыгожаныя ручнікамі, 
і стол. Часта побач з абразамі знаходзяцца 
фатаграфіі членаў сям’і – дзяцей, бацькоў, 
бабуль і дзядуляў. За абразамі захоўваюць 
грамнічныя свечкі і асвячоную ў царкве вярбу 
як абярэг. На святочным застоллі бліжэй да 
чырвонага кута усаджваюць самых ганаровых 
гасцей, а на вяселлі – маладых. 

У сучасным сядзібным доме, катэджы 
афармленне інтэр’еру не саступае гарадскому. 
Неад’емнымі атрыбутамі жылой прасторы ста-

лі тэлевізар, кампутар, музычны і відэацэнтр, 
хатняя бібліятэка. 

Хоць тып традыцыйнай планіроўкі сёння 
парушаны, руская печ працягвае існаваць у вяс-
ковай хаце ў асноўным у невялікіх вёсках. Яна 
знаходзіцца ў кухні. Маладыя сем’і замяняюць 
печы плітамі звычайна з ляжанкай і сушкай. 
Шчыт (грубку, печ) у зале робяць з цэглы і абк-
ладваюць каляровай керамічнай пліткай. Раней 
печ часта апраналі ў сталёвы «кажух». У апош-
нія дзесяцігоддзі ўсё шырэй для падрыхтоўкі 
ежы выкарыстоўваюцца электрычныя і газавыя 
пліты. Сям’і ў добраўпарадкаваных сядзібных 
дамах забяспечаны цэнтральным ацяпленнем, 
газам, іншымі сучаснымі выгодамі. Разам з 
тым частка сельскіх жыхароў зноў пераарыен-
тавалася на пячное, не адмаўляючыся і ад газа-
вага ацяплення жылля.

Ва ўтылітарным і эстэтычным напаўнен-
ні сельскага інтэр’еру жыхары арыентуюцца 
на мэблю прамысловай вытворчасці, пера-
важна беларускіх мэблевых прадпрыемстваў, 
купляюць камплекты кухняў, спальныя гарні-
туры, мэблю для залы. Разам з тым у асобных 
гаспадароў, асабліва ў аграсядзібах, можна ўба-
чыць мэблю ручной працы з дрэва, а таксама 
плеценую з лазы, якая зноў уваходзіць у моду. 
Кожная гаспадыня па меры матэрыяльных 
магчымасцяў, густу і разумення прыгажосці 
ўпрыгожвае сваё жыллё («Наша горніца з Бо-
гам не спорніцца»), стварае асаблівы мікраклі-
мат у духоўным і матэрыяльным жыцці сям’і. 
Сцены, як правіла, абклейваюць шпалерамі, 
столі ў традыцыйнай хаце абшываюць драў-
нянавалакністымі плітамі, афарбоўваюць у 
светлыя колеры. На падаконніках вырошчваю-
ць кветкі: фіялкі, герані, кактусы, алое і іншыя. 

Характэрна, што ва ўнутранай планіроўцы 
сельскага жылля ў большай ступені, чым 
гарадскога, захоўваюцца традыцыі: раз-
мяшчэнне прадметаў, афармленне інтэр’ера. 
У некаторых вясковых дамах па цяперашні 
дзень стаіць ткацкі станок («кросны»), на 
якім жанчыны ткуць ручнікі, рознакаляро-
выя «посцілкі», «хадакі» з мэтай ўпрыгож-
вання інтэр’ера. 
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У нашым даследаванні вывучалася мер-
каванне насельніцтва аб сельскім жыллёвым 
будаўніцтве, стаўленне да розных тыпаў жыл-
ля [5, с. 60, 61]. Большасць рэспандэнтаў ста-
ноўча ацэньваюць жыллёвае будаўніцтва ў 
вёсцы, экалагічную чысціню пабудоў, іх сувязь 
з прыродай, наяўнасць у новых дамах элемен-
таў народнага дэкору, гарадскіх выгод. Больша-
сці сельскіх жыхароў Віцебшчыны падабаецца 
вясковае жыццё. Шэсць з дзесяці з іх выбралі 
жыццё ў вёсцы, прычым часцей за ўсё ў невя-
лікім селішчы, каб весці сваю гаспадарку і каб 
«ніхто ня замінаў». Кожны чацвёрты (больш 
маладога ўзросту) пры магчымасці перасяліўся б 
у горад. Многія аддаюць перавагу драўлянай 
аднапавярховай хаце з гаспадарчымі пабудовамі 
(53,2 %). Маладзейшыя рэспандэнты аддаюць 
перавагу катэджам. Вось некаторыя выказванні 
вяскоўцаў: «Усё падабаецца ў вёсцы, у горадзе 
не люблю. Паветра, зямля каля цябе. У горадзе 
і хвілінкі не магу пражыць» (пенсіянерка, 76 га-
доў, в. Мураўшчына, Полацкі раён); «У сельс-
кай мясцовасці ціха, спакойна. Люблю прыроду. 
Салавей спявае, зязюля кукуе» (пенсіянерка, 
61 год, в. Кублішчына, Міёрскі раён). Вяскоўцы 
з Панямоння, калі б у іх была магчымасць вы-
бару, таксама засталіся б вернымі «роднаму 
куту», жадалі жыць у аграгарадку (41,8 %) або 
ў невялікім селішчы (25,4 %). Кожны пяты з 
іх (22,4 %) марыць пра жыццё ў горадзе. Га-
раджане арыентуюцца на ўжо ўстояны гарадскі 
побыт (68,9 %). Некаторыя лічаць, што маглі б 
жыць у аграгарадку (12,3 %) або ў невялікім 
селішчы. «У нас у Бярозаўцы ёсць і прыватны 
сектар, і шматпавярховыя дамы. На беразе Нё-
мана будуюць свае дамкі і лазні. Турыстаў зап-
рашаюць. Нават замежнікі прыязджаюць. Ім 
падабаецца прырода, паветра, пікнікі, экскурсіі, 
рыбалка, паходы ў лес за грыбамі» (адміністра-
тар гасцініцы, г. Ліда). «Калі зарплата добрая 
і ёсць жыллё, то і ў сяле можна жыць. Вёска 
Крукава – аграгарадок. Хацела б жыць у агра-
гарадку, аднак усё ўпіраецца ў працу і яе аплату. 
Падабаецца мне дом катэджнага тыпу, важна 
каб былі гаспадарчыя будынкі з сараямі і ве-
ранда» (рабочая, 49 гадоў, сярэдняя адукацыя, 

г. Ліда); «Калі ў горадзе жыць, то мала фізічнай 
працы, у сельскай мясцовасці необходна шмат 
працаваць, асабліва фізічна і гэта вельмі добра. 
Больш чыстае паветра, шмат зеляніны, экало-
гія лепш. У сельскай мясцовасці шмат пажылых 
людзей. Хацеў бы жыць і ў горадзе, і ў вёсцы 
ў традыцыйным драўляным доме» (майстар, 
69 гадоў, г. Віцебск). Многія сённяшнія гара-
джане адчуваюць настальгію па сваёй малой 
радзіме, імкнуцца наведваць сваіх бацькоў, 
дапамагаюць ім у пасадцы і ўборцы ўраджаю. 
«У вёсцы мае карані, падабаецца мне там, цяг-
не туды, хачу на адпачынак у вёску» (санітарка, 
41 год, г. Наваполацк). 

У памяці апытаных захаваліся традыцыі, 
звязаныя з будаўніцтвам: закладка першага 
вянка (23,4 % рэспандэнтаў), «талака» ва ўз-
вядзенні хаты (16 %), даху (10,5 %), уваход-
зіны («улазины») (60,8 %). «На вокнах буслоў 
дзядуля змайстраваў, каб у хаце была дружба 
і любоў. На шафе было два пеўніка, каб буд-
зілі рана ўставаць. На наваселле спачатку ката 
запускалі ў дом, затым самі заходзілі. А праз 
два тыдні ўваходзіны святкавалі» (служачая, 
56 гадоў, г. Наваполацк).

За апошнія пяць год (2010–2015) адток 
сельскага насельніцтва ў гарады зменшыўся. 
Амаль у два разы знізілася сальда міграцыі 
вёска – горад. Прыкметна ажывіўся працэс 
міграцыі з гарадоў у вёскі як былых сельскіх 
жыхароў, так і карэнных гараджан. Першыя з 
іх вяртаюцца ў бацькоўскія гнёзды, рамантую-
ць ці будуюць новыя сядзібы. Гараджане ку-
пляюць дамы ў вёсках, асобныя з іх набываюць 
разбураныя маёнткі, фальваркі і ўзнаўляюць іх. 
2018 год абвешчаны ў Рэспубліцы Беларусь 
Годам малой радзімы, што, несумненна, выма-
гае любові кожнага жыхара краіны да роднай 
зямлі, няспынных клопатах аб ёй.

Пад уздзеяннем сацыяльна-эканаміч-
ных працэсаў, урбанізацыі, міграцыі істотна 
змянілася традыцыйная сістэма рассялення, 
тыпы сядзібаў. Жыллё беларусаў з’яўляецца 
важнай часткай сістэмы жыццезабеспячэння 
народа. З ім звязаны цэлы комплекс абрадаў, 
звычаяў, светапоглядных уяўленняў. 
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Summary

The article considers changes in rural settlements and types of dwelling in the Republic of Belarus. 
A brief analysis of origins and historical development of the main types of settlements enabled the authoress to 
show preservation and continuity in fundamental elements of the Belarusian material culture. The authoress 
mainly describes modern settlements (their placement, sizes, types according to population amount, and 
layout). 
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The article characterizes new types of settlement – rural estates (about 1500 rural estates have received 
the status of rural settlements); agro-estates (there are 2263 agro-estates operating in Belarus, with more 
than 300 thousand tourists visiting them anniversarily); family estates (there are some 500 families setting 
up their family estates); farm estates, ecological settlements, as well as their role in today’s ethno-cultural 
processes. 

The article notes that the basic principle of a rural settlement planning solution is the functional usage 
of premises, divided into two zones: a residential district and a production area. A rural settlement’s centre 
usually comprises administrative buildings, educational, cultural and health-care facilities, shopping centres, 
and religious buildings. A great role in public policy of rural settlements’ beautification is given to the social 
sphere, including the housing development (for instance, 1,511,000 m² of habitation (or 5.3 flats per 1,000 
population) were built in rural settlements in 2015). The dwellings built by estates should have indispensable 
outer utility and auxiliary rooms, plots of land supplied with necessary engineering infrastructure (gas, 
running water, electricity). Manufacturing facilities of agro-industrial complexes are placed beyond the 
borders of rural settlements. Work on renovating and updating the operating facilities, as well as building 
the new ones, is being carried out at present.

The article also shows changes in Belarusian housing development (its constituent parts), including 
the usage of building materials and constructions, dwelling arrangement and beautification, decoration 
of plots of land (the usage of elements of landscape design and small architectural forms), and interior 
peculiar features. Based on poll data, the article shows population’s current attitudes towards new types 
of dwelling 

Keywords: settlements, types of settlement, agricultural settlements, family estates, agricultural estates, 
resettlement, dwelling, peculiar features of interior design.
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СУЧАСНІ ВИЯВИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ТОРГІВЛІ УКРАЇНЦІВ  

УПРОДОВЖ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
(на прикладі Cлобожанщини)

Віталіна Юрченко

ÓÄÊ  394.6(477.52/.62)“19/20”

У статті розглянуто сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців упродовж ХХ – на по-
чатку ХХІ ст. на Слобожанщині. Проаналізовано відмінності між ярмарками й базарами як традиційними видами 
періодичної торгівлі, а також розкрито їхню роль в економічному житті селянства радянського періоду.

Ключові слова: ярмарок, базар, колгоспний ринок, торгівля біля дороги, стихійний базар, Слобожанщина,  
продавець, покупець, товар.

Modern manifestations and transformations of traditional forms of Ukrainians trade in the XXth – early XXIst centuries 
in Slobozhanshchyna are considered in the article. The differences between fairs and markets as traditional types of recurrent 
trade are analyzed, and their significance in the economic life of the Soviet period peasantry is revealed.

Keywords: fair, market, collective farm market, trade at the road, spontaneous market, Slobozhanshchyna, seller, buyer, 
goods.

Яскравим прикладом збереження та по-
пуляризації матеріальних і духовних надбань 
українського народу є відродження традиції 
проведення ярмарків у регіонах. У нашому 
сьогоденні поширеною формою торгівлі това-
рами народного споживання є також базари. 
У внутрішній торгівлі ярмарки, базари (рин-
ки), торги залишаються традиційними вида-
ми періодичного збуту продуктів харчування 
та інших товарів для задоволення матеріаль-
них потреб населення. Крім того, осмислення 
традиційного ярмарку не тільки як суто еко-
номічного явища, а і як акумулюючого про-
цесу звичаїв і традицій українського народу 
спонукає до подальшого вивчення розвитку та 
особ ливостей трансформації такого виду тор-
гівлі у ХХ ст. й визначення сучасних виявів 
цього явища. У статті на основі експедицій-
них матеріалів, зібраних на території Слобід-
ської України (головно в межах Харківської 
і Сумської обл.), окреслено географічні межі 
сучасних проявів традиційної торгівлі.

Дослідженню традиційних форм періодич-
ної торгівлі (ярмаркової і базарної) на Сло-
божанщині, особливо їх трансформаційних 
змін у радянський період, які найвиразніше 

простежувалися й вивчалися дослідниками у 
20-х роках ХХ ст., присвячено низку праць 
статистичного й економічного спрямування. 
Вартий уваги статистичний огляд з коментаря-
ми («Торгова мережа Харківської губернії на 
початку 1924 року»), складений працівниками 
відділу економічної статистики Губстатбюро 
Д. Авах і І. Щербаковим під керівництвом за-
відувача відділу І. Мишкіс, яким вдалося на-
дати повний аналіз структури й динаміки тор-
гової мережі Харківщини в 1924 році. У праці 
висвітлено ступінь розподілу торгової мережі в 
Харківській губернії як за окремими терито-
ріями (у містах і селах), так і за типами торго-
вельних організацій, серед яких – ярмаркова 
та базарна мережа, а також мережа постійної 
торгівлі [23].

Повне уявлення про історію радянських яр-
марків, зокрема про відродження та динаміку 
розвитку у 20-х роках ХХ ст. всеукраїнського 
Хрещенського ярмарку в Харкові, дає офіцій-
ний довідник. Він містить Положення про цей 
ярмарок, у якому зазначаються контролюючі 
державні органи з організації його проведен-
ня, а саме: Народний комісаріат внутрішньої 
торгівлі УССР, Харківський губернський від-
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діл внутрішньої торгівлі, Ярмарковий комітет. 
У довіднику також наведено список членів яр-
маркового товариства (на 25 січня 1925 року), 
перелік учасників та економічні підсумки яр-
марку за 1923–1924 роки [6].

Ф. Матвієнко-Горнега, вивчаючи роль 
ярмарків у культурно-господарському житті 
українців у роки НЕПу, аналізує риси, які ви-
різняють ярмарок від інших видів торгів, по-
казуючи відмінності між ярмарком і базаром. 
Дослідник також обґрунтовує потребу введен-
ня до організації ярмарків 20-х років ХХ ст. 
нових елементів, які передбачали залучення 
культурно-просвітницьких і навчально-озна-
йомчих заходів для населення, що суттєво зба-
гатило традиційну ярмаркову діяльність [14].

Святкову атмосферу, що панувала на 
Хрещенському ярмарку в 1925 році, зумів 
передати В. Юрезанський. У його коротко-
му нарисі йдеться про предмети ярмаркової 
торгівлі, пояснюється походження назви яр-
марку – «красний», яка побутувала й на той 
момент [26].

До окремої групи праць узагальненого 
характеру про ярмарки в Україні можна від-
нести статистичне дослідження В. Сухомли-
на, котрий довів повноцінність функціону-
вання ярмаркової торгівлі у 20–30-х роках 
ХХ ст. [22]. Досконалою із зазначеної про-
блематики є також праця Д. Солов’я, у якій 
простежується виникнення такого явища, як 
ярмарок, його роль та значення в економічному 
житті селянства [19].

Сучасні особливості проведення ярмарків 
на території Слобідської України розкрива-
ються в студіях Н. Литвинчук. Вона звер-
тає увагу на відродження ярмарків район-
ного значення на Сумщині, убачаючи їхнім 
головним завданням сприяння економічному 
розвитку району, налагодження зв’язків з 
іншими областями та країнами зарубіжжя. 
Водночас, на її думку, щорічна організація 
різних торговельних виставок і ярмарків, 
зростання попиту на продукцію народних 
майстрів має й негативні наслідки. Це на-
самперед стосується виникнення тенденції 

до втрати автентичності виробів та їх етно-
стильової справжності [11].

Про нові традиції організації слобожан-
ських ярмарків, зокрема про відродження у 
2002 році Великого Слобожанського ярмарку, 
можна дізнатися з коротких кореспондент-
ських оглядів проведення ярмарку в Харкові, 
розміщених на шпальтах газет «Слобожан-
ський край», «Урядовий кур’єр», «Слобода», 
«Губернія» та ін. [12, с. 5; 16, с. 6; 4, с. 8; 15, 
с. 2, 6; 7; 10; 25, с. 8–13; 3, с. 5].

Термін «ярмарок», як вважають дослідни-
ки, походить від німецького слова jahrmarkt, 
що означає проведення торгівлі в певному міс-
ці у встановлені терміни (ярмарки функціону-
вали кілька днів або кілька тижнів). Ярмарки 
проводяться щороку у визначений час (один-
два рази на рік на релігійні свята). Періодич-
ність проведення торгівлі є характерною озна-
кою ярмарку [19, с. 5; 18, с. 649; 8]. Науковці 
неодноразово висловлювалися щодо відмін-
ностей між ярмарком і базаром. Скажімо, уже 
згаданий Ф. Матвієнко-Горнега, досліджую-
чи це питання, зауважив, що ярмарок відріз-
няється від базару тим, що на ньому торгували 
порівняно рідкісними товарами сезонного ха-
рактеру. До тих пір, поки товар не мав широко-
го попиту чи використовувався у якийсь період 
часу, не виникало потреби для його продажу 
чи купівлі. Таким товаром, наприклад, була 
худоба, яку виставляли на продаж головно пе-
ред заготівлею зимових «стійлових» кормів, та 
вози, сані, взуття, що їх селянство вважало за 
необхідне використовувати лише взимку. Слід 
зазначити, що такий товар, як шкіра, шерсть, 
щетина, мав попит та продавався лише у ви-
значений час у незначній кількості в конкрет-
них населених пунктах, де були майстри, для 
яких цей товар був сировиною. Відповідно 
скупнику не було потреби зосереджуватися в 
одному місці (в одному селі), і такі торги вла-
штовували періодично в багатьох місцях. До-
слідник вважає, що селянство не надто сприт-
не в питаннях торгівлі. Для того, щоб селяни 
хоча б зрідка торгували, необхідно влаштову-
вати ярмарки – торгові заходи, які характери-
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зувалися не лише господарськими, а й психо-
логічними рисами. На думку науковця, украй 
важливим є використання ярмарків як великих 
скопищ святково-налаштованого населення, 
адже вони мали багатий культурно-господар-
ський потенціал для розвитку села [14, с. 58].

Традиційні українські ярмарки були важли-
вими й необхідними для задоволення економіч-
них потреб населення України. Власне ярмарок 
був місцем купівлі, продажу та обміну товару. 
У житті селянина він відігравав важливу роль, 
адже саме там збували призначені на продаж 
сільськогосподарські продукти та худобу. Яр-
марки мали неабияке значення для розвитку 
населеного пункту. Міста, в яких проводилися 
ярмарки, розвивалися динамічніше з економіч-
ного, соціального та промислового поглядів. 
У кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. ярмарок 
мав риси унікального соціокультурного явища 
традиційно-побутової культури, був місцем 
вияву звичаїв і традицій українського суспіль-
ства. У той період ярмаркові звичаї широко 
побутували серед народу. Сьогодні ярмаркова 
торгівля в Україні набуває нових рис і ознак, 
хоча роль ярмарків як важливих торговельних 
центрів зменшилася. Ярмарок почав втрачати 
більшість торговельних звичаїв і проявів об-
рядово-звичаєвої культури українців загалом. 
Сучасні слобідські ярмарки втратили народні 
звичаї купівлі-продажу худоби, ремісничих та 
інших товарів, які проявлялися на традицій-
ному українському ярмарку. Утрачена також 
давня форма безгрошового обміну, що існува-
ла на ярмарках Слобожанщини поряд з розра-
хунками грошима. Нині вже складно виявити 
пов’язані з ярмаркуванням народні прикмети, 
повір’я та вірування, які прогнозували успішну 
торгівлю та великий виторг. Умовно їх можна 
було поділити на групи відповідно до складни-
ків процесу ярмаркування: підготовка та виїзд 
на ярмарок; дорога до ярмарку; торгівля без-
посередньо на ярмарку; повернення з купле-
ним товаром додому. На всіх цих етапах про-
стежувалася віра в магічність надприродних 
сил, яка й визначала поведінку ярмарчан під 
час ведення торговельної діяльності. Скажімо, 

розповідали, що якщо зустрінеш по дорозі на 
базар людину, котра могла завадити успіху, і 
вона лише привітається, «то вертайся додому, 
бо удачі не буде. Така була людина. Просто 
поздоровалась» [2]. Важливо було першими 
вторгованими грошима («почин» називаєть-
ся) перехрестити товар, щоб іще продати [2]. 
Зник ли також ярмаркові молодіжні звичаї та 
обряди, приурочені до певних календарних 
свят, а також звичаї соціально-побутового ха-
рактеру (поповнення парубочих громад ново-
бранцями, здійснення народних самосудів над 
злодіями, котрих ловили «на гарячому» безпо-
середньо на ярмарку тощо). Водночас заува-
жимо, що деякі ярмаркові традиції минулого 
все ж таки збережено, а вивчення історичних 
витоків цього явища дає змогу простежити 
зміни, трансформації та нововведення в яр-
марковій культурі українців. 

Торгову мережу в селах упродовж ХХ ст. 
можна поділити на три види: 1) постійна (ста-
ціонарна) торгівля – у вигляді безперервно 
діючих торгових закладів; 2) напівпостійна – 
у вигляді періодичних базарів, які відбувалися 
час від часу; 3) ярмарки. Кожен із цих видів 
торгівлі відповідав визначеній стадії економіч-
ного розвитку села на шляху від натурального 
господарства до мінового. Найбільш раннім з 
них є ярмарок, який інколи відбувався в тому 
чи тому населеному пункті, до якого селяни 
пристосовували свої торгові угоди (реалізову-
вати свій товар на вигідних їм умовах). Базар 
є перехідним етапом на шляху до постійно ді-
ючих торговельних закладів, який більше від-
повідає ринковим умовам. Названі вище види 
торгівлі відрізняються також за об’єктами сво-
їх торгових операцій. Ярмарок, за всієї різно-
манітності товарообміну й різношерстості його 
учасників, здебільшого спеціалізується на 
якійсь одній чи кількох групах сільськогоспо-
дарських товарів відповідно до особливостей 
окремого ярмаркового пункту. На базарі селя-
ни діють як продавець і покупець найрізнома-
нітніших продуктів і товарів широкого вжитку. 
Магазини й лавки були здебільшого поста-
чальниками міської продукції в село, лише по-
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путно займаючись обміном чи скуповуванням 
сільськогосподарських продуктів (наприклад, 
можна було обміняти товар на яйця, мед, горі-
хи та ін.). Згідно з дослідженням, проведеним 
відділом економічної статистики Харківсько-
го губстатбюро торгової мережі Харківської 
губернії, на початку 1924 року найпоширені-
шою формою періодичної торгівлі на селі були 
базари, рідше – постійні торгові заклади, ще 
рідше (у великих пунктах) – ярмарки різного 
призначення [23, с. 1–2].

У 20–30-х роках ХХ ст. ярмаркова тор-
гівля функціонувала повноцінно, що дове-
дено в статистичному дослідженні ярмарків 
України В. Сухомлином [22]. Якщо раніше 
(у ХVІІІ–ХІХ ст.) ярмарки приурочували до 
храмових свят, певним чином відволікаючи на-
селення від святкових церковних служб, через 
що були неодноразові скарги з боку свяще-
ників стосовно того, що український народ у 
дні богослужінь віддає перевагу ярмаркам, а 
не церкві, то у 20-х роках ХХ ст. необхідним 
було дати інший напрям цьому колись попу-
лярному дійству. Насамперед це стосувалося 
внесення до організації ярмарків таких нових 
елементів, як облаштування виставок, озна-
йомлення з новинками сільськогосподарської 
техніки, поширення культурно-господарської 
літератури, читання лекцій. Так само, як і 
колись, у ХІХ ст. важливим було вирішення 
організаційних питань, пов’язаних з підготов-
кою ярмаркової площі до торгівлі: дотримання 
санітарного стану, наявність водопою, облаш-
тування дешевих переносних приміщень для 
торгівлі (з фанери чи брезенту). Як і раніше, 
органи влади регулювали відкриття ярмарків 
у селах, перенесення їх в інші місця та на інші 
терміни. Клопотання подавали сільські та ра-
йонні ради через окружні Економічні збори 
[14, с. 59–60].

Упродовж ХХ ст. в традиційній ярмарко-
вій культурі відбулися помітні зміни. Лише у 
20-х роках ХХ ст. весь економічний устрій 
життя селянства, який був порушений гро-
мадянською війною, почав відновлюватися з 
господарського боку. Широкі споживчі й ви-

робничі маси селянства вже могли висловити 
своє ставлення до ярмарків як інституту, що 
найбільше відповідав живому товарообміну 
між містом і селом. Відповідно почався актив-
ний процес відновлення радянських ярмарків. 
У перший (найбільш ранній) період НЕПу 
відродження ярмарків починалося згори за 
ініціативою місцевих виконкомів, відділів ко-
мунального господарства і бірж. Цей період 
вирізнявся не лише відновленням попередніх 
ярмарків (таких, як Хрещенський), а й ство-
ренням нових. За 1922–1923 роки, за непов-
ними даними, відкрилося загалом близько 
600 радянських ярмарків. Ярмаркова торгівля 
повинна була пристосовуватися до особливос-
тей товарного ринку Радянського Союзу. Ви-
словлювалися сподівання, що вона поступово 
перетворюватиметься на торгові контрактові 
з’їзди й так само, як і раніше, сприятиме нор-
мальному розвитку торгівельного обігу, а вод-
ночас і продуктивних сил Радянського Союзу. 
Крім того, основним завданням влади, яке 
мала вирішити ярмаркова торгівля, було нала-
годження тісного зв’язку між містом і селом та 
створення умов швидкого просування товару 
якнайближче до споживача [6, с. 5]. 

У 1922 році відбулося відродження все-
українського Хрещенського ярмарку в Хар-
кові, який Радянська влада повернула для 
швидкого й усебічного розвитку товарообміну, 
що був основним стрижнем і головним показ-
ником росту народного господарства України 
й Радянського Союзу загалом. З розвитком 
селянського господарства до ярмарків починав 
зростати інтерес з боку сільського населення й 
низових торгових організацій в особі первин-
них кооперативів, які здебільшого замінили в 
селах колишнього приватного торговця. Най-
яскравіше така тенденція проявлялася на по-
чатку 1924 року. У вибудовуванні радянських 
ярмарків починають тісно переплітатися два 
напрями: один полягав у збереженні традицій-
ного типу українського селянського (підсобно-
го) господарства, яке своїм корінням глибоко 
пов’язане з побутовими навичками населен-
ня, а інший передбачав нові форми центра-
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лізованого виробництва й торгівлі. Ярмарки 
1923 року проходили ще під гаслом перемі-
щення великого товарного масиву між вели-
кими організаціями. Натомість селянство, яке 
з’являлося на ярмарках, поки виявляло скром-
ний інтерес до поповнення свого зношеного ін-
вентарю та одягу; воно ще не володіло велики-
ми грошовими засобами і власними товарами. 
Уже в 1924 році ситуація різко змінилася – на 
ярмарках з’являються товари сільськогоспо-
дарського виробництва, значно збільшився 
пригін худоби, завдяки чому виникав великий 
попит на товари промислового виробництва. 
Прогрес цього руху був такий швидкий, що 
невдовзі помітили, що промислових товарів, 
зокрема мануфактури, уже не вистачало для 
задоволення назрілого попиту. Державні й ко-
оперативні торгові заклади були не спроможні 
цілком обслуговувати ярмаркову торгівлю, і на 
«сцену» вийшов приватний роздрібний торго-
вець, який посів перше місце з обслуговування 
ярмаркового торгу. Процес відновлення старих 
центрів торгівлі посилювався в багатьох міс-
цях під тиском самого населення; селяни пору-
шували питання щодо організації того чи того 
ярмарку. У 1920-х роках ярмарок залишався 
найпростішою формою торгового обігу, яку ви-
користовували для тісного зв’язку між містом 
і селом. Тому й перспективи подальшого роз-
витку ярмаркової торгівлі вимальовувались у 
формах зосередження інтересів сільського на-
селення як у збуті товарів свого виробництва, 
так і привнесенні до сільськогосподарського 
вжитку товарів, виготовлених у місті. На ра-
дянському Хрещенському ярмарку і в по-
купках, і в продажу головну роль відігравали 
державні органи, натомість кооперативні орга-
нізації були меншовартісними. Хрещенський 
ярмарок 1924 року мав елементи вже більш 
правильного товарного обігу. Промисловість і  
великі торговельні організації використовува-
ли ярмарок як шлях найкоротшого просування 
товарів до споживача через низовий торговий 
розподіл. До ярмарку залучалися низова коо-
перація, сільські товариства, які були головни-
ми покупцями товарів. У підготовці до прове-

дення Хрещенського ярмарку в 1924 році брав 
участь Ярмарковий комітет. Значну роботу 
виконували також сільськогосподарські това-
риства і «сільст» (сільський магазин, контора, 
сільське споживче товариство), їхня кількість 
досягала близько шестиста [6, с. 6–8]. 

У 1924 році в Харківській губернії загальна 
кількість ярмарків становила 209. Більшість 
з них проходила в Сумському й Харківсько-
му округах. Проведення майже всіх ярмарків 
збігалося із загальними чи місцевими свята-
ми. Предметами торгівлі на них були зерно та 
худоба – основні сільськогосподарські това-
ри [23, с. 10].

Варто зауважити, що в повоєнний період 
потреби населення в господарчих товарах, 
продуктах часто задовольняли магазини та 
колгоспні ринки (або, як їх називало насе-
лення, «базари»). Роль ярмарків як важли-
вих торговельних центрів применшувалася. 
Торгівля в селах перейшла до кооперації (від 
лат. – співробітничаю) як форми добровіль-
ного об’єднання між собою фізичних і юри-
дичних осіб для колективної виробничої, 
підприємницької, торговельної чи споживчої 
діяльності на засадах демократичного управ-
ління й поєднання особистих і громадських 
інтересів та під контроль держави [9]. На 
колгоспних ринках реалізовували сільсько-
господарські продукти з колгоспів і з особис-
тих підсобних господарств селян. Особливос-
ті колгоспної торгівлі в м. Кролевці (1958 р.) 
описані в етнографічному матеріалі за резуль-
татами експедиції до Кролевця і Сум. На рин-
ку переважали продукти з передміських та 
навколишніх колгоспів району, розташованих 
за 20–25 км. Якщо порівняти з попередніми 
роками, ціни загалом зрівнялися із цінами на 
центральних ринках Сум і Києва, а продукти 
(яйця, масло, сало, ягоди, овочі, м’ясо) були 
майже наполовину дешевшими. Показово, що 
деякі промислові товари (проста дешева тка-
нина, одяг) обмінювали на яйця. На такий вид 
торгівлі (обмін) впливало значне підвищення 
ціни на яйця. У неврожайні роки (через не-
сприятливу погоду) часто підвищувалися ціни 
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на ягоди, городину. Наприклад, в 1950 році 
полуниця коштувала 3 крб. за кілограм, у 
1958 році – від 8 до 12 крб., а таких овочів, 
як редиска, редька, огірки, салат, зелена ци-
буля або зовсім не було, або ж їх продавали 
в незначній кількості. Продукти з «набілу» 
(харчі, що виготовляються з молока) кошту-
вали дешево. Колгоспи на ринок привозили 
також корм для худоби, який збувався досить 
швидко. Це свідчило про поширену тенденцію 
тримати домашніх тварин не лише в селах, але 
й в індивідуальному господарстві міських і 
приміських мешканців. Недоліком міського 
ринку було те, що ринкова площа не мала чіт-
кого поділу за категоріями товару. Державна 
торгівля готовими речами й мануфактурою 
розміщувалася в рядах з продажем молоч-
них продуктів. Позитивним явищем у цьому 
торговельному пункті було те, що всі опера-
ції продажу проводилися на столах (на землі 
нічого не розкладали, що було звичним років 
10–15 тому для дорадянської сільської тор-
гівлі) [1]. Характерним явищем для сільських 
жителів радянської доби, як уже зазначалося, 
був збут сільськогосподарських продуктів на 
міських базарах (ринках). Вивозили на про-
даж все те, що було в надлишку в господар-
стві, здебільшого продукти харчування (горо-
дину, овочі, фрукти, ягоди, молоко, сметану, 
сир, яйця тощо). На зароблені кошти селяни 
купували промислові товари, мануфактуру та 
продуктові вироби. На базарах селяни також 
могли купувати худобу. Так, за свідченнями 
жительки с. Кам’янка, купувати поросят їз-
дили на базар в Ізюм. Добиралися пішки або 
їздили колгоспною машиною [ІМІ].

Базари збиралися раз на тиждень як у буд-
ні дні, так і у вихідні (і в суботу, і в неділю). На 
ніч продавці не залишалися, приїздили вранці 
і в той самий день розпродували свій товар. 
Виникнення базару в с. Велика Комишуваха, 
за свідченнями респондента, зумовлено від-
сутністю у селі «контори» (магазину). Сюди 
зносили на продаж різні товари. З Ізюма й 
ближніх сіл привозили молоко, сир, столярні 
вироби, стільчики тощо [ТМП]. 

А ось торговельний захід, організований 
«сільст» у с. Сенькове, більше нагадував тра-
диційний ярмарок. Респонденти так і казали: 
«Поїду на ярмарок». Він проходив періодично, 
раз на рік, ранньою весною. Туди з’їжджалися 
люди з усієї округи. Торгували різними това-
рами та продуктами харчування. На такому 
ярмарку можна було купити дефіцитні товари. 
У Сенькове також їздили купувати діжки та 
інші дерев’яні товари, які звозили туди з різ-
них сіл Харківщини (Кругляківка, Загризове, 
Богуславка, Ревуче, Вовче, Лозова, Колісни-
ківка, Синиха, Біле). На ярмарковій площі в 
Сеньковому того дня влаштовували концерти 
[ЗНМ]. 

Масштабними заходами торгівлі в Україн-
ській РСР були регулярні оптові республікан-
ські ярмарки, на яких торговельні підприєм-
ства закуповували у промислових підприємств 
товари за зразками. Як правило, їх проводили 
влітку, інколи – восени. У них брали участь 
заводи і фабрики, які пропонували торговель-
ним організаціям вироби та товари. Під час 
них укладали угоди з промисловими підпри-
ємствами, складали перелік товарів, які мало 
одержати населення наступного року [13, с. 3]. 
На такий ярмарок представники торгівлі при-
ходили, знаючи, які товари потрібні населенню 
певного району й області. Це давало їм змо-
гу погодити з промисловими підприємствами 
асортимент виробів, моделі, фасони, терміни 
поставок. Фабрики й заводи обмінювалися 
досвідом, вивчали й запозичували найкращі 
зразки. Важливим було те, що під час ярмарку 
населення могло ознайомитися зі зразками то-
варів, висловити свою думку [5, с. 3]. Ярмарки 
були своєрідним майданчиком для зустрічі ви-
робників, торговельних організацій – з одного 
боку, виробників і оцінювачів якості виробів – 
з другого. Так, у 1968 році на оптових ярмарках 
працювало п’ять галузевих комісій, які вносили 
пропозиції щодо зміни конструкцій виробів, 
які завод враховував, виробляючи їх. Також 
такі ярмарки фільтрували вироби за якістю, 
формою і зовнішнім виглядом. Якщо товар не 
відповідав вимогам і попиту, був не сучасним, 

www.etnolog.org.ua

Іфр Іфрукти, Іукти,
то Ітощо). Іщо). На ІНа за ІзаробленіІроблені

омислові Іомислові товІтовари,Іари,
роби. Іроби. На ІНа баІбазарахІзарах

добу. Ідобу. ТаІТак,Ік, заІза
Кам’янка, ІКам’янка, куІкупуватиІпувати

биралисяІбиралися

М
льської

М
льської

дл

М
для

М
я сі

М
сільських

М
льських

уж

М
уже

М
е за

М
зазначалося,

М
значалося,

льськогосподарських

М
льськогосподарських пр

М
продуктів

М
одуктів на

М
на

инках).

М
инках). Ви

М
Вивозили

М
возили на

М
на пр

М
про

М
о-

М
-

в Мв на МнадлишкуМдлишку вМв гоМгосподарМсподар-М-
родукти Мродукти хМхарчуванняМарчування (М(горо-Мгоро-

яг Мягоди, Моди, моМмолоко,Млоко, смМсметану,Метану,
робленіМроблені кошМкоштиМти сеМселяниМляни

маМмануфактуруМнуфактуру
сеМселяниМляни

од

М
од
НаМНа
Ф

ра

Ф
ра-

Ф
-

зе Фземлі Фмлі
ичним Фичним рок Фроків Фів

то Фтор Фр- Ф-
льських Фльських

Ма

Ф
Ма

ській

Ф
ській РС

Ф
РС

ські

Ф
ські яр

Ф
ярмарки,

Ф
марки,

ства

Ф
ства за

Ф
закуповували

Ф
куповували

товФтовариФари заФза зрФзразками.Фазками.
влФвлітку,Фітку, інФінколи –Фколи – воФво
заФзаводиФводи іФі фаФфабрики,Фбрики,
нимФним орФорганізаціямФганізаціям
ниФнихФх укФукФладалиФладали
ємствами,Фємствами,

ержатиФержати

Е
вуче,

Е
вуче,

ниха,

Е
ниха, Бі

Е
Біле).

Е
ле).

ньковому

Е
ньковому тог

Е
того

Е
о дн

Е
дня

Е
я вл

Е
вл

М]. ЕМ].
Ма ЕМасштабнимиЕсштабними заЕзаходамиЕходами тоЕто

РС ЕРСР ЕР бу Ебули Елибулибу Ебулибу реЕрегулярніЕгулярні оптЕоптовіЕові
марки, Емарки, наЕна якЕякихЕих тоЕторговельніЕрговельні
куповувалиЕкуповували уЕу прЕпромисловихЕомислових

азками.Еазками. ЯкЕЯк



83

Трибуна молодого дослідника

то його подальше виробництво відхиляли. Од-
ним із основних завдань працівників торгівлі 
було те, щоб у продаж надходили доступні за 
ціною товари. На ярмарках підприємству часто 
пропонували переглянути ціну окремих виро-
бів. Очевидно, що такого роду ярмарки мали 
суто економічне значення. Вони сприяли під-
вищенню якості товарів, давали можливість 
задовольняти потреби споживача й захищати 
інтереси покупця. Посередниками між вироб-
никами товарів і покупцем у такому заході були 
працівники торгівлі.

У радянський період проведення ярмарків 
на великі свята було традицією і необхідністю. 
Популярними були масштабні загальноміські 
продуктові й промислові ярмарки, у яких бра-
ли участь колгоспи та радгоспи. Вони завжди 
були багатолюдними й веселими, з різнома-
нітним продовольчим асортиментом. Ярмар-
ки, як і раніше, мали культурне та господар-
ське значення. 

Часто такі торговельні заходи проходили у 
формі передсвяткових базарів і ярмарків, що 
характеризувало передсвяткову торгівлю в 
Україні й особливості радянської торгівлі за-
галом. Водночас вони мали негативні наслідки 
для колгоспних ринків. Маємо приклад прове-
дення ярмарку в Балаклії в 1991 році. Напере-
додні події цілий тиждень, як зазначає житель 
с. Петрівське, «трудяться на ярмарок: заго-
товляють, везуть, несуть, печуть, смажать-
шкварять, недосипають ночей, завантажують 
і – у місто». Утім, жителям с. Петрівське ні-
чого не продають. Отже, сільські мешканці не 
мали жодної вигоди. Після того як стихав яр-
марковий бум, полиці знову порожніли. Виник 
дефіцит, особливо на продукти харчування. 
У 1991 році, під час активної економічної пере-
будови, гостро стояло питання щодо організа-
ції не стихійних, а справжніх ринків [20, с. 2]. 

Зауважимо, що сьогодні ярмаркова тор-
гівля в Україні набуває нових рис та ознак. 
Сучасні наукові дослідження показують, що 
на Слобожанщині, як і в Україні загалом, не 
організовують ярмарків, які тривали від двох 
тижнів до місяця. Нині відсутні великі опто-

ві ярмарки, а функціонують середні та малі. 
Великі ярмарки почали занепадати й зникати, 
коли в Україні з’явилася залізниця. Втрима-
лися тільки малі ярмарки по селах [21, с. 79]. 
Така тенденція не є випадковою, адже про-
ведення масштабного ярмарку в місті вимагає 
чималих ресурсних затрат, на відміну від ма-
лого ярмарку місцевого значення. У досліджу-
ваному регіоні, за свідченнями респондентів, 
проходять малі ярмарки в Осколі, Куп’янську, 
Сеньковому, Петровську, Слов’янську, Горлів-
ці. Їхня роль, здебільшого зводиться до задо-
волення матеріальних потреб населення, а тра-
диційна форма вже втрачена. 

Крім того, сучасний ярмарок є місцем по-
пуляризації культурних традицій українців. 
У теперішній практиці проведення ярмарко-
вих заходів збережено ознаку періодичнос-
ті: вони відбуваються у визначений час і у 
встановленому для цього місці. На Сумщині 
давно стали традиційними відроджені ярмар-
ки районного значення: с. Миропілля Крас-
нопільського району – Міжрегіональний 
Миропільський ярмарок (з серпня 2008 р.); 
с. Сад Сумського району – Обласна агро-
промислова виставка-ярмарок «Агро-Сум-
щина» (відновлена у вересні 2007 р.); м. Кро-
левець – Хрестовоздвиженський ярмарок 
(з вересня 1999 р.). Такі ярмарки мають на 
меті відновити звичаї та традиції краю. Утім, 
головним їхнім завданням є сприяння еконо-
мічному розвитку району, зв’язкам з іншими 
областями та країнами зарубіжжя. На них 
охоче реалізовують свою продукцію народні 
майстри Сумщини. Зауважимо, що в Сум-
ській області щороку організовують різні 
торговельні виставки та ярмарки [11]. 

Видозмінених варіантів набула сьогочас-
на ярмаркова діяльність: точки торгівлі часто 
влаштовуються з нагоди якогось свята чи події 
в селі. Наприклад, ярмарок у с. Велика Ко-
мишуваха проходить, коли відзначають День 
села. Це є нова форма присвячення ярмарку. 
Натомість традиція організації ярмаркових 
торгів під час церковних і релігійних свят у селі 
фактично втрачена. Така доля спіткала звичай 
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проводити ярмарки в день, коли в селі Храмо-
ве свято (празник). Роль маленьких ярмарків 
для населеного пункту швидше доповнюваль-
на, аніж головна. Вони вже не мають такого 
великого значення для розвитку населеного 
пункту, як це було раніше.

Історичні традиції Харкова, який був 
важливим торговельним центром, продо-
вжуються завдяки проведенню Велико-
го Слобожанського ярмарку. З вересня 
2002 року такий ярмарок у Харкові прохо-
дить щорічно. Він є візитівкою регіону Сло-
божанщина, відомого своїми торговельними 
традиціями. Упродовж 2006–2012 років 
ярмарок проходив у різних районах Харків-
ської області, а з 2012 року знову повернув-
ся до міста Харкова [3, с. 5; 4, с. 8; 10; 15, 
с. 2, 6; 16, с. 6; 7; 25, с. 8–13]. Описуючи 
нинішню ярмаркову традицію, слід звернути 
увагу й на асортимент товарів, виставлених 
на продаж. Так, Великий Слобожанський 
ярмарок проводиться в традиційному сти-
лі як осінній ярмарок врожаю і має швид-
ше аграрний характер. Це справжнє свято 
врожаю, на якому виробники з Харківської 
області представляють продовольчу про-
дукцію і товари народного вжитку.  Також 
презентують свої досягнення сільськогоспо-
дарські підприємства, фермерські господар-
ства, майстри народної творчості (гончарі, 
майстри з лозоплетіння, в’язання килим-
ків («кругів») зі старих речей, майстри пе-
триківського розпису тощо). Кожен район 
Харківщини традиційно готує свою худож-
ньо-декоративну експозицію (імпровізовану 
«хатину»), виконану з урахуванням традицій 
та історії району або міста, й музичні вітання 
біля неї. Ярмарчани зупиняються біля екс-
позиції, танцюють і співають разом з артис-
тами. Розповідають казки, місцеві легенди, 
розігруються сценки з народно-побутового 
життя українців. Біля кожної експозиції гос-
подарі з короваєм і сіллю гостинно вітають 
відвідувачів і пропонують широкий асорти-
мент сільськогосподарської продукції. Так 
буденні відносини купівлі-продажу пере-

творюються на велике торговельне свято. 
Цей ярмарок є місцем продажу здебільшого 
сільськогосподарської продукції та різнома-
нітних продуктів харчування (овочів, фрук-
тів, баштанних культур, риби, птиці, м’ясних 
і молочних продуктів, борошна, олії, яєць) з 
різних районів. У продажу є також хлібобу-
лочні та кондитерські  вироби, крупи, цукор, 
мед (з липи, акації, соняшниковий, питний) 
та продукти бджільництва. Харківські па-
січники завжди беруть участь у ярмарках, 
які проводять в місті й інших областях. На 
ярмарку можна не лише придбати продукцію 
з меду, а й дізнатися про корисні властивості 
різних його сортів. Отже, основним завдан-
ням цього заходу є представити продуктове 
багатство Харківщини. Кожне місто і кожен 
район області мають можливість показати 
свої досягнення. Нинішній Великий Слобо-
жанський ярмарок – це своєрідний майдан-
чик для змагання районів області. Для них 
на площі виділяють окреме місце для розта-
шування експозиції, а традиційний поділ на 
ряди з різними товарами фактично відсут-
ній. Збереглася традиція частування відвід-
увачів готовими для споживання гарячими 
стравами, такими як куліш, вареники, млин-
ці, шашлики, ковбаски, які готують одразу 
на ярмарковій площі [17].  

Наслідуючи історичні традиції харків-
ських ярмарків, коли продаж товарів супро-
воджувався виступами мандрівних артистів, 
народними гуляннями, піснями та забавами, 
сучасні ярмарки також містять розважальні 
елементи. На Великому Слобожанському яр-
марку кожен район і кожне місто області біля 
своєї експозиції готують театралізовано-кон-
цертну програму. Крім того, на площі обла-
штовується сцена для виступів фольклорних 
колективів, вокалістів, хореографічних поста-
новок тощо [17]. Звичайно ж, роль ярмарку у 
розвитку естетичного смаку українського на-
роду й культури загалом уже не така велика, 
як була раніше. Такі розваги слугують швидше 
популяризації української пісні, відродженню 
елементів народного театру і відчуттів україн-
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ського колориту всього ярмаркового дійства. 
Великий Слобожанський ярмарок популярний 
на Харківщині й донині; його святкова атмос-
фера приваблює відвідувачів. Цінністю такого 
масштабного торговельного дійства є насампе-
ред можливість презентації надбань районів та 
міст області, їхнього колориту та культурного 
(духовного), продовольчого (матеріального) 
потенціалу. 

Під час етнографічних спостережень сьо-
годні часто можна натрапити на нові види 
торгівлі – торгують просто на дорозі будь-
яким товаром: від яблук до гончарних виробів 
(виносна торгівля). Зокрема, на трасі Ізюм – 
Слов’янськ торгують з машин гончарною 
продукцією. У Долині Слов’янського району 
майже біля кожної хати за ворота виставлено 
відра з яблуками: якщо хочеш щось придба-
ти, до продавців потрібно стукати чи телефо-
нувати. У сільській місцевості трапляються 
оголошення про те, що можна купити моркву 
чи птицю. Така форма торгівлі є певним пере-
житком. 

Отже, традиційні форми періодичної 
торгівлі в Україні мають давнє походжен-
ня. Ярмарки і базари тривалий час мали не 
лише вагоме торговельне значення, а й були 
необхідним складником життя сільсько-
го й міського населення. Саме традиційний 
український ярмарок мав риси унікального 
соціокультурного явища традиційно-побу-

тової культури, був місцем вияву звичаїв і 
традицій українського суспільства. Про-
тягом ХХ ст. ярмарки і базари повноцінно 
функціонували, хоча втратили свій тради-
ційний вигляд і зазнали значної трансфор-
мації. Насамперед загублено великий пласт 
обрядово-звичаєвої культури українців, яка 
проявлялася під час ярмаркової діяльності. 
Ярмарки перетворилися на оптово-промис-
лові торговельні заходи (обласного, між-
обласного, республіканського і міжреспу-
бліканського значення), на яких радянські 
торговельні організації закуповували в ра-
дянських підприємств товари за зразками 
з подальшим підписуванням контрактів. 
Втратили характер колишніх ярмарків кол-
госпні ринки, де реалізовували сільськогос-
подарські продукти з колгоспів і продукти 
з підсобних господарств селян. Сьогодні 
ярмарки в Україні (зокрема й на Слобожан-
щині) потроху відроджуються. Вони, як і 
колись, вдало поєднують мистецько-роз-
важальні заходи і торгівлю. Проте сучасні, 
«європеїзовані» (такі, що відповідають су-
часним тенденціям) ярмарки могли б мати 
набагато більше значення. У цьому процесі 
важливою є роль держави щодо забезпечен-
ня відповідною нормативною базою, надан-
ня фінансової та організаційної підтримки й 
можливості укладання міжнародних догово-
рів як обов’язкової ознаки великих ярмарків.  

ІМІ – Іллінська Марія Іванівна, 1941 р. н. За-
писала В. Юрченко 4 жовтня 2017 р. у с. Кам’янка 
Ізюмського р-ну Харківської обл.

ЗНМ – Заєць Ніна Миколаївна, 1940 р. н. За-
писала В. Юрченко 5 жовтня 2017 р. у с. Кам’янка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ТМП – Трипольський Микола Павлович, 
1935 р. н. Записала В. Юрченко 6 жовтня 2017 р. у 
с. Велика Комишуваха Барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. 
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Джерела та література

Summary

Geographical bounds of the manifestations of modern forms of trade and the revelation of the survivals of 
ancient forms of trade activities in Ukraine are described in the article on the basis of expeditionary materials 
collected on the territory of Slobidska Ukraine (mainly within the boundaries of Kharkiv and Sumy regions). 
In home trade the fairs, markets, public sales remain the traditional types of recurrent sales of food and other 
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goods to meet the material requirements of the population. Modern manifestations and transformations 
of traditional forms of Ukrainians trade in the XXth – early XXIst centuries in Slobozhanshchyna are 
considered in the article.

In the 1920s and 1930s fair trade functions in a full value. Earlier (in XVIII–XIX centuries) the fairs 
have been conducted to the temple feasts, distracting the population from the festive church divine services 
in a certain way. The priests have repeatedly complained that the Ukrainian people prefer fairs rather than 
the church on the day of worship. In the 1920s it has become necessary to give another direction to this once 
popular event. First of all, it concerns to the introduction of such new elements into the fairs organization, as 
exhibitions arranging, knowledge of the innovations of agricultural machinery, the dissemination of cultural 
and economic literature, lectures. In the Soviet period the fairs realization on large holidays has become 
a tradition and a necessity. Large-scale city food and industrial fairs, where collective and state farms 
have taken part, are popular events. These are always crowded and convivial holidays with diverse food 
assortment. The fairs have cultural and economic significance.  

Nowadays the fair trade in Ukraine acquires new features. Prolonged fairs are not considered to be a 
typical phenomenon for Ukraine in general and for Slobozhanshchyna in particular. At present, there are 
no large wholesale fairs, but medium and small fairs are organized. Besides the modern fair is a place to 
popularize Ukrainians cultural traditions. Historical traditions of Kharkiv as an important trade center are 
continued owing to the Great Slobozhanshchyna Fair. An opportunity to present the acquirements of the 
districts and cities of the region, their colour and cultural (spiritual), food (material) potential is first of all 
considered to be the value of such a large-scale trade event.

Keywords: fair, market, collective farm market, trade at the road, spontaneous market, Slobozhanshchyna, 
seller, buyer, goods.

www.etnolog.org.ua

ІМ
Ф

or

Ф
organized.

Ф
ganized.

aditions

Ф
aditions of

Ф
of

Fa

Ф
Fair.

Ф
ir. An

Ф
An op

Ф
opportunity

Ф
portunity

cul

Ф
cultural

Ф
tural (s

Ф
(spiritual),

Ф
piritual), food

Ф
food

arge-scale Фarge-scale t Фtrade Фrade e Фevent.Фvent.
ma Фmarket, Фrket, tr ФtradeФade atФat thФtheФe roФroad,Фad, spoФspontaneousФntaneousЕ

nvivial

Е
nvivial

olonged

Е
olonged fa

Е
fairs

Е
irs ar

Е
ar

obozhanshchyna Еobozhanshchyna inЕin paЕparticular.Еrticular.
ganized. Еganized. Bes ЕBesidesЕides thЕtheЕe modЕmodernЕern

Kh ЕKharkivЕarkiv asЕas anЕan imЕimportantЕportant trЕtr
portunity Еportunity toЕto prЕpresentЕesent thЕtheЕe acЕacquirementsЕquirements

foodЕfood (mЕ(material)Еaterial) potЕpot



88

ТОРГІВЛЯ ДОМАШНЬОЮ ХУДОБОЮ У ВОЛИНЯН: 
ЗВИЧАЇ ТА ПОВІР’Я

Дмитро Пожоджук

ÓÄÊ  398.344(477.82)

У статті розглянуто звичаї та обряди, пов’язані з торгівлею свійськими тваринами. На основі переважно польо-
вих етнографічних матеріалів автором з’ясовано основні звичаєво-обрядові особливості купівлі-продажу волиняна-
ми домашньої худоби. Зокрема, ідеться про передачу налигача, звичай кидати гроші «на талан» («на щастя»), повір’я 
та обставини, які впливали на подальше життя придбаної тварини в нового господаря.

Ключові слова: етнологія, етнографічна Волинь, господар, покупець, гроші «на талан», мішок, налигач, свійські 
тварини, хлів.

The submitted article considers customs and rituals related to trade of domestic animals. Chiefly based on field 
ethnographic materials, the author finds out main custom and ritual features of the Volynians’ buying and selling of domestic 
animals (cows, horses, and pigs). In particular, what is at issue is the transfer of nalyhach (a strap or rope tied up to an 
animal) while selling livestock, the custom to throw money for luck, beliefs and circumstances influencing on further well-
being of an animal sold.

Keywords: ethnology, ethnographic Volhynia, owner, buyer, money for luck, sack, rope, domestic animals, cattleshed.

Процес купівлі-продажу худоби в українців 
поки що не привертав значної уваги дослідни-
ків. Винятком є окремі спорадичні відомості, 
зафіксовані наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Павлом Чубинським [28], Ісидором 
Коперницьким [32], Борисом Грінченком [9], 
Філаретом Колессою [15]. Більшою ґрунтов-
ністю відзначена стаття Михайла Зубрицько-
го, у якій ідеться про купівлю овець бойками 
с. Мшанець Старосамбірського повіту [14]. 
Щоправда, автор обмежився описом лише ма-
теріальної складової. Для вивчення звичаєво- 
обрядових особливостей купівлі-продажу ху-
доби цінними є етнографічні матеріали Ми-
коли Сумцова [27] і Василя Кравченка [16]. 
Серед досліджень радянського періоду варто 
виокремити розвідку Йосипа Дзендзелівсько-
го [10], а також праці російського лінгвіста 
Анатолія Журавльова [11; 12]. Нині тематика 
купівлі-продажу худоби є сферою зацікавлен-
ня харківського народознавця Михайла Кра-
сикова [17]. 

Етнографічна Волинь 1 – одна з найменш 
вивчених українських територій (зокрема, 
це стосується й дослідження обрядовості, 
пов’язаної з тваринництвом). Опис зафік-
сованих автором звичаєво-обрядових дій, 

пов’язаних із торгівлею домашньою худобою, 
які здійснювалися волинянами впродовж 
ХХ – на початку ХХІ ст., є головним завдан-
ням пропонованої статті. 

Торгівля худобою – важлива складова гос-
подарської діяльності українців, пов’язаної з 
тваринництвом, адже багатство господарів ви-
мірювалося переважно кількістю голів худоби, 
що засвідчувало рівень достатку сім’ї. Торг 
скотом завжди передбачав наявність продавця 
й покупця. Що один з них, що інший мали свої 
інтереси [11, с. 59]. Тварина, яка була об’єктом 
торгу і йшла на забій, не становила більшої 
цінності, ніж та, яку купували для господар-
ства [13, с. 94]. Під час купівлі й продажу ху-
доби, передусім тієї, яка мала поповнити хлів 
покупця, було прийнято дотримуватися ряду 
традиційних звичаїв і неписаних правил, про 
які мовитиметься далі. 

Насамперед з’ясуємо значення торгівлі ху-
добою для волинян. Згідно зі свідченнями ін-
форматорів, худобу продавали «єден другому 
так у селі, а то на базар[і]» (с. Новопіль 
Черняхівського р-ну Житомирської обл.) [3, 
арк. 19]. «Ну, колись на базарі продавали. 
Ведеш корову, не хочеш, а ведеш на базар 
да продаєш, да гроші брали… Зговорюєш-
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ся розмовою: оце стілько я хочу за коро-
ву (там тисячу чи дві, чи три), да й од-
даєш корову, а вона тобі гроші, людина» 
(с. Ново піль) [3, арк. 13]; «Колись ще на 
базарі продавали. Свині, корови продава-
ли. І з базару купляли люди, їхали. Тепер 
свині то продають на базарі, а я не знаю 
вже тепер, чи корови продають на база-
рі» (с. Лище Луцького р-ну Волинської обл.) 
[5, арк. 2–3]. Під час продажу корову 
обов’язково виводили з подвір’я, бо вірили, 
що, продаючи тварину з хліва, можна відда-
ти своє щастя (с. Кутрів Горохівського р-ну 
Волинської обл.) [1, арк. 26]. «Виносить ха-
зяїн [продавець. – Д. П.]. В хлів не заходе... 
А якщо хазяїн [покупець. – Д. П.] напо-
ляже, що “я хочу побачити”, ну, то я його 
пускала в хлів, бо я тримала тоже свино-
матку. То я його пускала в хлів, подивився: 
“Оце мені дай і оце мені дай поросятко”» 
(с. Лище) [5, арк. 2]. «Як ти хочеш у мене 
купить, то ти прийшов до мене й кажеш: 
“Давайте, я видою корову, договоряймося, 
я хочу у вас купить корову”. Ну, я тобі до-
зволяю, ти ж хоч побач, як вона доїться, 
може, вона б’ється ногами, може, рогами 
б’ється, може, вона тебе не допустить, 
отаке во...» (с. Клітище Черняхівського р-ну 
Житомирської обл.) [3, арк. 61]. 

Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
на ярмарках України можна було спостерігати 
звичаєво-обрядові дії під час купівлі-продажу 
худоби. Зокрема, остаточно домовившись про 
ціну за тварину, продавець та покупець били 
один одного по руці і, перехрестившись, про-
мовляли молитву. Раніше вона була такого 
змісту: «Господи, поможи! Дай, Боже, щоб я 
поблагодарив тебе за воли, а ти мене – за гро-
ші»; «Щоб продавцеві Бог дав щастя із гро-
шей, а покупцеві – із худоби» [29, с. 120]. На 
Вінниччині, купивши худобину, робили так: 
«Покупець, взявшись полою за мотузок чи 
уздечку, тричі повертав тварину на місці, потім 
з-під її правої передньої ноги брав трохи землі 
або посліду і мазав ним спину худоби. Після 
цього розпивали могорич, і сторони вважалися 

сватами» [30, с. 144] 2. У с. Черешнівка Ду-
бенського району Рівненської області під час 
купівлі коня запрошували до хати: «В нас ку-
пив, – в хату. Ми поїли. Щастя-здоров’я – 
поїхали» [5, арк. 75]. 

Купівельні угоди укладали здебільшого чо-
ловіки. «Як жінка чоловіка не має,.. купляє, 
то комусь сусід з’їздить там... Чи кум, чи 
сват, чи брат» (с. Черешнівка) [5, арк. 75].

Під час купівлі-продажу худоби на Воли-
ні обов’язково кидали гроші «на щастя» («на 
талант», «на талан»). «Договорилися ми, 
він каже: “Будеш забірать зразу корову”. 
Забрав, дав кусок хліба, він уже бере там, 
і гроші, або хліба не дає, то гроші дає – на 
талант. Шоб йому польза була, шоб він 
мав корівку і молочко, і людина не звела-
ся... Я, наприклад, свині продаю так, то 
кусок хліба даю людині, або людина мені 
вже якийсь рубель лишній дає хороший» 
(с. Клітище) [3, арк. 61]; «Копійки могли 
давать. Це “на талан”, каже, “на талан”» 
(с. Іванків Черняхівського р-ну Житомир-
ської обл.) [3, арк. 79]; «Ну, шоб худоба ве-
лася, кажуть. Це як щось продаєш, то з 
поли на полу треба перекинути. Не так – 
з руки в руку, а так о. Беру пійсят копійок, 
і ти наставляєш полу, і шоб у тебе тоже 
опинилось тих пійсят копійок» (с. Зозу-
линці Хмільницького р-ну Вінницької обл.) 
[4, арк. 40]; «От свині, то кидає на землю. 
Кидає на землю, та й з землі бере…» (с. Зо-
зулинці) [4, арк. 40]; «Копійки! Двадцять 
копійок чи тридцять – мєлоч [...] брав 
з цего фартуха і кинув в землю решкою» 
(с. Рибчинці Хмільницького р-ну Вінниць-
кої обл.) [4, арк. 45–46]; «Він вам мусить 
дати на щастя гроші, кинути, то у вас 
буде вестися. А берут тако в полу, і з поли 
в полу кидают. Він кидає копійки, то як 
упаде орлом догори – то це на щастя, шо 
буде добре, буде вестися. А якшо нє – то 
хто його знає» (с. Подорожня Хмільниць-
кого р-ну Вінницької обл.) [4, арк. 54]. Цей 
звичай стосується купівлі корів, свиней тощо 
[4, арк. 54]. 
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На волинських теренах Рівненської, Во-
линської та Житомирської областей гроші 
«на талан» кидали дещо інакше. І сам звичай 
мав іншу назву. Зокрема, тут гроші кидали 
«на щастя», примовляючи: «Хай ведеть-
ся!» (с. Зоряне Млинівського р-ну Рівнен-
ської обл.) [5, арк. 84]. 

Під час продажу поросяти попередній 
власник кидав монети в мішок (с. Лище) [5, 
арк. 5, 11, 16]. Це робилося для того, «щоб 
велися поросята» [5, арк. 11, 20]. Зазви-
чай під час купівлі-продажу поросят кидали 
монети (с. Пере діли Рівненського р-ну Рів-
ненської обл.) [5, арк. 51], але нині кидають і 
паперові купюри – гривню чи дві (с. Ново-
селівка Млинівського р-ну Рівненської обл.) [5, 
арк. 42]. Замість копійок інколи в мішок кидали 
«хліба кусочок» (с. Черешнівка) [5, арк. 75]. 

Наукове зацікавлення становить також те, 
що гроші «на щастя» мали своє призначення: 
«Як продають порося, то гроші “на щастя” 
кидають в мішок, і каже [продавець]: “Щоб 
щастя було, шоби велося, шоб жило”. А за 
ті гроші [шоб їло] – о, за ті гроші бере, 
людина та, шо вже вкинули йому, – ку-
пує шось, шоб їсти за ті гроші. Шо там 
скілько є. Шоб їсти. Шоб поросята їли» 
(с. Ново селівка) [5, арк. 41]. Що головне, не 
порося має з’їсти щось за ті гроші, а поку-
пець: «Сами їдять. За ті гроші купують – 
і їдять сами: шоб порося їло, шоб добре 
було» (с. Новоселівка) [5, арк. 41]. 

Сума грошей, які продавець кидає покуп-
цеві «на щастя» під час продажу ВРХ і коней, 
могла бути значно більшою, ніж під час торгів-
лі поросятами, інколи сягаючи навіть 5 % вар-
тості товару (с. Черешнівка) [5, арк. 80–81]. 
Відрізняється і спосіб передачі таких грошей. 
Коли продають корову, «то просто дають 
рубля на щастя. Не кидають, а просто 
дають» (с. Воротнів Луцького р-ну Волин-
ської обл.) [5, арк. 12]. На досліджених те-
ренах етнографічної Волині в Рівненській об-
ласті нами зафіксовано різні способи передачі 
грошей «на щастя». Так, коли продавали коро-
ву, то в хлів кидали копійки, які потім ніхто не 

підбирав (с. Новоселівка) [5, арк. 38]. В іншо-
му випадку віддавали паперові гроші «на щас-
тя», кидаючи їх на передні ратиці: «Мати моя 
покойна купляла корову, то жінка кинула 
гроші на копити. І каже: “Ції гроші дасте 
до церкви”. Ми то не продавали так худо-
би, а здавали в колгоспах. Хто там гроші 
кине?» (с. Владиславівка Млинівського р-ну 
Рівненської обл.) [5, арк. 20]. У с. Княгини-
не Демидівського району Рівненської області 
гроші «на щастя» кидають корові під живіт, 
під її передні ноги [5, арк. 61]; «Кинуть під 
корову, шоб перейшла» (с. Перекалі Деми-
дівського р-ну Рівненської обл.) [5, арк. 70]. 

Отже, гроші «на талан» («на щастя») були 
важливою складовою акту купівлі-продажу 
свійських тварин. Без них сам процес передачі 
тварин майже не відбувався.

Значну роль у волинян відігравали віруван-
ня, пов’язані з мотузкою (налигачем). З рук у 
руки мотузку, на якій була прив’язана твари-
на в продавця, не передавали: «Вона там на 
ланцюгові чи на чому... Він насаджує свого 
шнурка і забирає» (с. Перекалі) [5, арк. 71]; 
«Я, припустим, продаю корову. То я знімаю 
свою [мотузку], а той, шо купляє, свою на-
кладає да й бере» (с. Переділи) [5, арк. 51]. 
Чоловік, який купував тварину, брав повід че-
рез полу свити, а жінка – через фартух [32, 
s. 203]. Водночас отримати худобину з якоюсь 
річчю вважалося доброю ознакою: «Кажуть, 
шо треба корову куплять з відром, шоб мо-
локо було. [...] Ну, як уже продає, да геть з 
верьовкою, шоб і в того велося. Виганяють 
да червону лєнту десь корові вплітують, 
шоб не зурочив ніхто» (с. Стара Олексан-
дрівка Пулинського р-ну Житомирської обл.) 
[3, арк. 71]. 

Отже, чия мала бути мотузка – того, хто 
купував, чи того, хто продавав? На це питан-
ня однозначної відповіді немає: «Оце як їдут 
машини [якщо підприємці забирають худобу 
на забій. – Д. П.], то [нема різниці, чия]… 
А як людям – то треба, шоб свою [мотуз-
ку] мала. Шоб велась худоба» (с. Тарас-
ки Хмільницького р-ну Вінницької обл.) [4, 
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арк. 10]. «Треба, аби той, хто продає корову, 
давав свою мотузку» (с. Іванків) [3, арк. 74]; 
«Потрібно, шоб давали [налигача] з ко-
ровою. Той, хто продає, має давати з ко-
ровою. Це так, шоб велося» (с. Іванків) [3, 
арк. 79]; «Мотузка повинна бути хазяїна, 
що ж купує» (с. Грушки Хорошівського р-ну 
Житомирської обл.) [3, арк. 88]; «Свою, свою 
[мотузку] оддать треба. […] Ми купляли 
корову в Староолександровці, но хазяїн од-
дав корову і воровочку» (с. Івановичі Черня-
хівського р-ну) [3, арк. 98]; «Ні в коїм слу-
чаї не треба віддати свою [мотузку]. Ви 
свою ні в якому разі не давайте – кажуть, 
шо вопше зведеться худоба» (с. Давидів-
ка Хорошівського р-ну Житомирської обл.) 
[3, арк. 114]; «Єсть такі люди, шо з своєю 
[мотузкою] приходять, а єсть, шо оддає. 
Не дуже хочуть оддавать, напрімєр, ось 
я буду продавать. То як я нічого не знаю, 
то хай бере з шнурком. А хто знає – то 
не дасть. Ні за які гроші не оддадуть. Ка-
жуть, не буде худоба вестися» (с. Ново-
піль) [3, арк. 120]; «Мусить бути мотузка, 
як желає, шоб було людині добре, то з цею 
мотузкою, з якою той корову продати му-
сив, то треба, шоб не забрати її назад, бо 
це воно щитається, шо забирає користь 
у тебе» (с. Подорожня) [4, арк. 54]. 

На дослідженій нами території Волині в 
Рівненській та Волинській областях мотузка 
мала бути тієї людини, яка купувала, бо «як 
оддав з шнурком, то вже йому не буде вес-
тися худоба, тому хазяїнові» (с. Владисла-
вівка) [5, арк. 19–20]. Не можна з налигачем 
продавати корову, тому що «буде тікати до-
дому» (с. Новоселівка) [5, арк. 38]. З мотуз-
кою худоба не продається, бо «як даси – так 
і піде». Мотузка має бути своя, коли купуєш 
корову, «шоб не забрати,.. шоб молоко було» 
в того господаря, який продав цю худобину 
(с. Воротнів) [5, арк. 9]. Отже, мотузка (на-
лигач) для коней, корів, кіз мала бути покупця. 

У кожному разі, щоб худоба прижилася і 
плодилася, покупець намагався отримати мо-
тузку разом з товаром [6, с. 339]. Для вола, 

який призначався на продаж, купували новий 
налигач, а стару мотузку залишали вдома, 
щоб воли не перевелися. Так само робили з 
кінськими вуздечками (Херсонська губернія) 
[11, с. 67]. У всіх східних слов’ян налигач або 
уздечку передавали з поли в полу [11, с. 67]. 
Наприклад, під час купівлі коня спершу про-
давець і покупець били по руках, обгорнувши 
руки полою [27, с. 324]. Навіть у випадку, 
коли продавець залишав старий налигач собі, 
а покупцеві давав новий, він не повинен був 
віддавати його в руки. Продавець мав по-
класти цю мотузку на землю, а покупець – її 
підняти. Таким чином продавець не передавав 
свого везіння з худобою покупцеві [18, с. 19]. 
Проте тут не все так однозначно. На теренах 
Середнього Полісся вважалося, що налигач 
треба передати з рук у руки, бо тоді буде кра-
ще вестися худоба в господарстві [16, с. 223]. 
Продавець також мав пильно стежити, щоб 
покупець нічого не виніс із двору, навіть ма-
ленької гілочки з дерева [16, с. 223]. 

Під час купівлі поросяти «[треба], шоб 
мішок був [свій]. Та людина даже соломи не 
дасть з воза. Каже, ти шось знаєш, шо ти 
береш солому! Не дасть ніхто, Боже збав! 
Не дасть нізащо!» (с. Новопіль) [3, арк. 120]; 
«Поросята купуют, забирают у свій мішок. 
А ті шо люди продают, то вони, шо там в 
тому мішку в них є, то вони забирают собі» 
(с. Подорожня) [4, арк. 54]; «Мішок мій, але я 
мішка забираю. А вони перекидають. В свій 
мішок забирають. Допустім, поросята я їм 
кидаю в свій мішок» (с. Лище) [5, арк. 5]. Не 
можна поросят продавати з мішком, бо «за-
бере плід» (с. Княгинине) [5, арк. 61]. Така 
заборона характерна для східних слов’ян. На 
теренах Смоленщини (РФ) покупець не міг 
забрати поросят із хліва, бо тоді в продавця не 
будуть вестися свині [7, с. 576]. 

Наприкінці ХІХ ст. принесене додому з 
ярмарку порося волиняни обливали помиями, 
щоб воно «трималося дому» [32, s. 203]. Для 
того, щоб порося прижилося на новому місці, 
під час його купівлі українці запихали твари-
ну в мішок головою вперед [7, с. 576]. Жителі 
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Біло руського Полісся стежили, щоб прода-
вець ловив порося за задні ноги, інакше воно 
не приживеться на новому місці [7, с. 576].

Коли продавали корову чи теля, то підрі-
зували кінчик хвоста й кидали в хлів, «щоб 
худоба велася» (с. Зоряне) [5, арк. 87]. «Як 
продаєш свиняку – то треба хвоста оста-
вити» (с. Переділи) [5, арк. 52]. «Це вже як 
худобу, кажут, продают, то там берут 
кусочок хвоста, шерсті там чіпляють, 
шоб не,.. шоб не виводилася худоба з хлі-
ва. Чіпляє кусочок шерсті – під стіною чи 
де, – шоб вона хранилася. Шерсть буде хра-
нитися довго. Шоб худоба не виводилася» 
(с. Рибчинці) [4, арк. 45]. Для того, щоб коро-
ви, коні не переводилися в продавця, у слов’ян 
було прийнято виривати шерсть зі шкіри тва-
рини і зберігати її (або обкурювати нею худобу, 
яка залишилася) [16, с. 530; 23, с. 357]. Через 
це покупець уважно оглядав шерсть тварини. 
Слід від вирваної шерсті свідчив про те, що 
над твариною проводили магічні маніпуляції 
[20, с. 35]. Росіяни вірили, що такі дії згодом 
навіть могли призвести до її смерті [21, с. 147]. 
Для того, щоб корова «велася» іншим госпо-
дарям, попередній власник зав’язував їй хвіст 
(с. Грушки) [3, арк. 88].

Українці вважали, що купити корову тре-
ба рано, до схід сонця, щоб люди не бачили 
[22, с. 232]. Коли господар заводив до свого 
хліва куплену корову, то він клав перед поро-
гом косу, серп чи інше залізо, щоб придбана 
худобина переступила через нього (с. Подо-
рожня) [4, арк. 52]. Юрій Пуківський зафік-
сував такий спосіб захисту щойно придбаної 
тварини: «Якшо, наприклад, купили корову 
і десь привели звідкись корову, то сиплять 
попіл на поріг і кладуть сокиру, шоб відьми 
не приставали до корови» (с. Липа Горо-
хівського р-ну Волинської обл.) [2, арк. 26]. 
Новопридбану корову східні слов’яни перево-
дили через розстелені на воротах шубу, пояс, 
фартух тощо [24, с. 14]. Українці Саратовської 
області (РФ) до сих пір виконують схожу об-
рядодію, тільки переводять щойно придбану 
тварину через рушник чи мотузку біля воріт, 

перш ніж завести її у двір [20, с. 36]. Куплену 
корову слов’яни заводили в нове господарство 
особливим способом: зустрічали хлібом-сіллю, 
іконою тощо [25, с. 176–177]. У Чернігівській 
губернії придбану на ярмарку худобу потрібно 
було заводити в хлів не головою вперед, а на-
впаки [11, с. 74–75]. Слов’яни маркували на-
лежність купленої тварини новому господареві 
за допомогою пояса. Її заводили у двір через 
пояс господаря, промовляючи: «Забувай ста-
рого хазяїна і звикай до нового» [19, с. 232]. 

Також худобина могла втікати до свого 
старого господаря. Тому «кажуть, як ку-
пиш корову, то прив’яжи шнурка цього, шо 
привела я, до стола, то корова не буде вті-
кать до хазяїна до того, вона буде на місці. 
Цього шнурка [я] замотала на нозі коло 
стола, шоб уже вона не втікла. […] То не 
бігла корова вже до того хазяїна, стояла 
вдома» (с. Клітище) [3, арк. 54]. Схожим 
методом послуговувалися й на теренах Се-
реднього Полісся. Як купували тварину, то 
вуздечку або налигач прив’язували за ніжку 
стола під покуттю з метою, щоб та худоби-
на швидко забула свого старого господаря 
і звик ла до нового, щоб не втікала з нового 
двору до старого [16, с. 542].

Під час купівлі худоби слід було зважати й 
на те, чи шкодуватиме продавець за твариною. 
«Є такі люди, що продають, шкодують, 
і воно не ведеться. Не буде вестися» (с. Во-
ротнів) [5, арк. 4]. «Є такі люди незичливі, 
шо від нього корова не буде добра» – може 
втікати до колишнього господаря (с. Княги-
нине) [5, арк. 60]. «Як купувати корову, то 
треба, шоб той хазяїн [продавець. – Д. П.] 
не шкодував. Бо як він буде шкодувати, то 
то біда. І кричати буде [корова], і тікати 
буде» (с. Владиславівка) [5, арк. 19].

Такі самі перестороги в українців були 
характерні й наприкінці ХІХ ст. Волиняни 
вважали: якщо продавець висловить покуп-
цю жаль через продану худобину, то вона не 
буде вигодовуватися в нового господаря, і но-
вий господар, аби запобігти цьому, повинен 
комусь перепродати її [32, s. 203]. Українці 
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с. Жолиня (нині – Підкарпатське воєводство, 
Польща) засвідчили, що проданої корови не 
треба жаліти, бо буде довго рикати, а відтак 
може зникнути молоко. Не треба шкодувати 
корови навіть тоді, коли її ріжуть на м’ясо, бо 
перед смертю вона буде довго мучитися [31, 
s. 72]. Подібне повір’я досить поширене в ско-
тарській звичаєво-обрядовій культурі інших 
українців [10, с. 272; 15, с. 91; 20, с. 36]. Через 
це продавцеві варто було благословити худобу, 
яку він продавав (Саратовська обл., РФ) [20, 
с. 36]. Коли купляли теличку або корову, то 
треба було прив’язати щось червоне, аби її не 
зурочили (с. Переділи) [5, арк. 50].

Отже, гроші, які продавець кидав покуп-
цеві «на щастя», були відомі під різними на-
звами на всій території етнографічної Волині, 
а також українцям поза її межами. Різниця 
тільки в деталях, зокрема, у способі переда-
чі таких грошей. Цікаво, що в Млинівському 
районі Рівненської області, купуючи порося, 

покупець мав за гроші «на щастя» придбати 
собі щось з’їсти (чисто символічно) – «щоб 
поросята їли». Мотузка, на якій покупець при-
водив щойно виторгувану тварину до себе на  
обійстя, мала бути переважно його власною. Те 
саме стосувалося й мішка, у якому переносили 
щой но придбане порося. Це теж можна вважа-
ти загальноукраїнською особливістю. Для во-
линян, як і для українців загалом, характерні 
маніпуляції із шерстю, які здійснювалися для 
того, «щоб велася худоба». Водночас автору 
не вдалося зафіксувати обрядодії, пов’язані з 
переведенням худоби через пояс, інструменти 
ткацтва, рушник, фартух тощо. 

Назагал звичаї, пов’язані з купівлею-про-
дажем худоби на теренах Волині, не мають 
особливої локальної етнографічної специфіки. 
Здебільшого вони простежуються також на 
території Полісся, Поділля, Слобожанщини, 
часто перегукуються із загальнослов’янськими 
звичаями та віруваннями. 

1 Проблематика етнографічного районування 
історико-етнографічної Волині найповніше ви-
світлена в статті М. Глушка [8]. Останнім часом 
її межі прийнято поширювати на північну смугу 
Калинівського, Козятинського та Хмільницького 
районів Вінницької області, що зумовлено ре-
зультатами нещодавніх польових етнологічних 
досліджень [26, с. 7–8].

2 М. Красиков порівнює корову, яку продають, 
із дівчиною на виданні. Попередній господар по-
винен віддати налигач: «Аби корова у новому 
дворі не була гола, щоб собі місце зайняла і щоб 
почувала себе господинею у новому хліві. На-
лигач для корови – як придане для молодої» [17, 
с. 63–64].
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Summary

Traditional cattle breeding hitherto has not been studied enough by Ukrainian ethnologists. Elements of 
spiritual culture, which nowadays have survived better than phenomena of material culture are worthy of a 
particular attention. The submitted article considers customs, rituals and beliefs of the Volynians related to 
trade of domestic animals. The research is prepared on the basis of field ethnographic materials, collected by 
the author himself in Vinnytsia, Volyn, Zhytomyr, and Rivne regions. There is also factographic material 
taken from published sources and literature.

Livestock trade has always been of great importance for Ukrainian peasants, particularly from historic 
and ethnographic Volyn. Volynians used to sell it at markets. Over the last decades, domestic animals are 
often sold directly from cattleshed. Unlike cows, horses and small cattle, pigs are still traded in at fairs. If a 
buyer takes an animal from homestead, then he was to follow a set of certain rules. First of all, he is not to 
enter a cattleshed. At the same time, he can inspect the animal offered for sale. Upon successful bargaining 
of an expensive animal (e.g. horse), a seller and a buyer have a good time wetting the bargain. Purchase 
agreements are usually made by men.

It was customary during the cattle trade to throw money for good luck (na talan). The money had a 
specific purpose. In Volyn, a buyer left it to a seller in order them to make him happy, wealthy, and healthy. 
This money was a certain percentage of an amount a buyer paid to an owner for the purchased animal, 
and their denominations depended largely on the value of the animal. The money was delivered from hand 
to hand, thrown under the forefeet of the animal, left in a cattleshed, and so on. In southeastern outlying 
areas of historical and ethnographic Volyn (northern parts of Vinnytsia Region), a coin was thrown from 
flap to flap, and the side it would fall was very important. Without such money for good luck (na talan), 
the process of transferring an animal to a buyer was impossible.

The rope with the help of which the purchased cattle was led from the previous owner was mostly owned 
by a buyer. A seller did not give cattle with a rope, because after that, according to popular beliefs, he could 
find it difficult to raise livestock. For the same reason, a pig was bought with its own sack. In a word, a buyer 
should provide himself in advance with a rope for horses, cows, sheep and goats, as well as a bag for pigs.

Volynians undertook a whole set of measures for the cattle to be raised. In particular, while selling an 
animal, a tiny part of a tail or a little bunch of wool was left in a cattleshed. A particular notice was taken 
to being convinced of the fact that the purchased cattle would not escape to the previous owner. An owner 
was not supposed in any way to regret for the sold animal, as it could do much harm to its productivity at a 
new place.

In general, customs, rituals and beliefs on the territory of historic and ethnographic Volyn related to 
the buying and selling of livestock are not distinguished by any local specificity. For the most part, they 
correspond to homologous all-Ukrainian and all-Slavonic phenomena.

Keywords: ethnology, ethnographic Volhynia, owner, buyer, money for luck, sack, rope, domestic 
animals, cattleshed.
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НОТАТКИ ЗІ ЩОДЕННИКА ЕТНОЛОГА 
(польові дослідження в Хмельницькій  

та Чернівецькій областях)

Віталій Іванчишен, 
Віталіна Юрченко

ÓÄÊ  39:303.436.3](477.43+477.85)

10–14 квітня 2018 року співробітниками 
відділу «Український етнологічний центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського В. О. Юрченко 
і В. Р. Іванчишеним було здійснено виїзд на 
терени подільсько-буковинського порубіж-
жя з метою збору польового етнографічного 
матеріа лу. У ході експедиції наукові праців-
ники відвідали села Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області та Хотинського 
району Чернівецької області. 

Попередньо окреслюючи коло тематичних 
зацікавлень, укладаючи маршрут експедиції, 
доцільним виявилося включення до заплано-
ваних заходів учасників виїзду участі у ІІ Все-
українській науково-практичній конференції 
«Поділля у 1793–1917 рр.», що відбулася в 
м. Кам’янці-Подільському 13 квітня 2018 року, 
її організатором став Кам’янець-Подільський 
державний історичний музей-заповідник.

Метою етнографічної експедиції було зби-
рання відомостей, що стосувалися усноісторич-
них наративів, проблем громадського побуту, 
народної архітектури, господарських практик 
жителів краю. Самодостатнім напрямом окрес-
леного виїзду було дослідження етнокультурних 
ландшафтів регіону подільсько-буковинського 
Подністров’я, фіксації його трансформації впро-
довж ХХ ст. з огляду на будівництво об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

На основі попереднього студіювання істо-
ричних аспектів населених пунктів краю для 
дослідження обрано сс. Устя та Велика Сло-
бідка на лівому березі Дністра, сс. Оринин та 
Слобідка-Рихтівська, де було записано відо-
мості від 10 респондентів. 

Проблемним аспектом експедиційного 
виїзду стало збирання спогадів та свідчень 

мешканців щодо міграційних процесів ХХ–
ХХІ ст. на Поділлі. У цьому контексті від-
значимо факт збереження історичної пам’яті 
про події середини – другої половини ХХ ст., 
пов’язані з трудовими міграціями подолян до 
інших регіонів України, зокрема Одеської, За-
порізької та Донецької областей. При цьому 
детальність зібраних відомостей корелюється 
власною участю жителів села або ж членів їх-
ньої родини у вказаних історичних перипетіях. 

З метою увиразнення етнокультурної спе-
цифіки краю було проведено дослідження в 
с. Чепоноси Хотинського району на Чернівеч-
чині (опитано 7 респондентів). Зауважимо, що 
пізніше запровадження колгоспного ладу в ре-
гіоні певним чином детермінувало збереження 
історичної пам’яті жителів і відбилося на ха-
рактері опитування та його змістовому напов-
ненні. Концептуальні сюжети стосувалися 
міграційних процесів на півночі Чернівецької 
області в другій половині ХХ ст. Респонден-
ти наголошували на масовості трудових мігра-
ційних практик, наслідком яких було постійне 
проживання на новій території. Також вони 
мали сезонний (тимчасовий) характер. Ціка-
вими з погляду етнолога виявилися сюжети 
мотивів зворотного переселення на Буковину. 
Зокрема, це стосується «прохання» батьків 
похилого віку повернутися до отчого дому піс-
ля тривалого постійного проживання в іншому 
регіоні. Такі факти, вірогідно, можна тлумачи-
ти в контексті функціонування інституту ро-
дини й збереження його традиційних виявів у 
сучасному українському соціумі. 

У ході експедиції вдалося зібрати відомості, 
які стосувалися громадського побуту жителів 
краю. Перше, про що розповідали респонден-
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З експедиційних досліджень

ти, – це існування за часів колгоспів звичаїв 
колективної сусідської взаємодопомоги. Така 
потреба виникала при будівництві житла й гос-
подарських будівель. У Хмельницькій області 
кажуть «валькувати хату». У Чернівецькій об-
ласті, як зазначили респонденти із с. Чепоно-
си, «клаками все робили». Зі слів мешканців, 
«клаками» пряли, збирали та лущили кукуру-
дзу. На жаль, описи цих практик є короткими, 
без деталізації окремих звичаїв колективної 
праці й можливості описати сучасні прояви та-
кої форми громадської роботи.

Результатом опитування сільських жителів 
щодо наявності у дворі худоби і способів її ви-
пасання (зокрема, чи наймають нині пастухів) 
стали свідчення про побутування звичаю ви-
пасу череди «по черзі». У с. Велика-Слобідка 
Кам’янець-Подільського району Хмельниць-
кої області респондент розлого розповів про 
випасання худоби й наймання пастуха в після-
воєнний час, оскільки він сам неодноразово 
йшов за пастуха. Цінними виявилися відомос-
ті про розпорядок дня, зовнішній вигляд пас-
туха (особливо вразила історія про відсутність 
у нього взуття й ходаки, зроблені спеціально 
для нього місцевим шорником за триста яєць, 
що їх зібрали жителі села), умови проживання, 
розмір платні та інші деталі його роботи. 

Сучасні традиції сільської громади в 
умовах реформ місцевого самоврядування 
в Україні в ході опитування розкрито через 
особливості самоуправління в українському 
селі. Зокрема, удалося зафіксувати вико-
ристання сільськими мешканцями загальних 
зборів як форми спільного вирішення того чи 
іншого питання, наприклад, обрання старо-
сти села (у випадках, коли сільської ради в 
селі немає), ладнання огорожі на кладовищі, 
улагодження церковних справ. Також пока-
зовим є спільне обрання осіб, відповідальних 
за збір коштів із громади села (відповідаль-
ний по вулиці передає гроші відповідально-

му за кошти всього села, вони називаються 
«людськими грошима»). Це слугує показни-
ком уміння людей самоорганізовуватися для 
спільної потреби. Щодо категорій осіб, які 
мають ті чи інші обов’язки перед сільською 
громадою, то респонденти насамперед нази-
вають старосту села, «церковного старосту», 
які є активними, ініціативними, «грамотни-
ми» людьми (це критерії для їх обрання). 

З навчально-методичного та просвітниць-
кого погляду, вагомою виявилась участь у 
науково-практичній конференції «Поділля 
у 1793–1917 рр.», яка зібрала поділлєзнавців 
з різних міст України. Особливого колориту 
науковому форуму додавало місце його прове-
дення – історична будівля міської Ратуші. Се-
ред тематичних зацікавлень превалювали два 
напрями: вивчення міської історії Кам’янця-
Подільського та дослідження історичних, 
топонімічних, етнологічних аспектів Поділь-
ського краю в запропонований організаторами 
період. Щодо першого напряму, відзначимо 
доповіді І. Старенького та А. Хоптяра, які 
присвячені топонімічній традиції й діяльнос-
ті правоохоронних структур міста. У ході об-
говорення порушено надзвичайно важливе 
питання збереження та відновлення історич-
ного міського ландшафту з огляду на процеси 
сучасної забудови. Пізнавальними з погляду 
етнолога були доповіді Р. Майора, С. Калуць-
кого, І. Старенького, Я. Зайшлюк, Д. Бабюка, 
І. Паур та ін. 

Підсумовуючи, зауважимо, що досліджен-
ня специфіки етнокультурних явищ українців 
як минулих поколінь, так і сучасних продо-
вжує базуватися на «живому» зв’язку запи-
сувача й респондента. Це дає змогу не тільки 
зафіксувати масив унікальних спогадів, релік-
тів окремих обрядових практик та особливості 
господарсько-виробничого досвіду, але й від-
чути та осмислити тенденції побутування ет-
нічної культури в умовах ХХІ ст. 
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ТРАДИЦІЙНЕ ВЕСІЛЛЯ ПОВОРСКЛЯ  
СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ВІД СВАТАННЯ ДО НЕДІЛІ

(с. Ямне Великописарівського району Сумської області)

Вікторія Гавриленко

ÓÄÊ  392.5(477.52)“195”

У статті описано донедільний етап весільного дійства станом на середину ХХ ст. в с. Ямне Великописарівського ра-
йону, що територіально належить до Сумського Поворскля. Окреслено особливості обрядових пісень, які виконувалися в 
суботу. Опис обряду здійснено за результатами польових досліджень, проведених протягом 2012–2016 років.

Ключові слова: «свайба», молоді, дружки, «молодячі» пісні, весільний наспів. 

The wedding ritual till Sunday in Yamne village of Velyka Pysarivka district in the Mid-XXth century, which territorially 
belongs to the Sumy Over Vorskla Lands, is described in the article. The features of Saturday wedding songs are analyzed. 
The ceremony is depicted according to the results of folklore field investigations of 2012–2016. 

Keywords: svaiba (wedding), newly married couple, bridesmaids, wedding songs, wedding chant.

Традиційне весілля належить до найкраще 
та найповніше збереженої частини автентичної 
сільської культури. Саме весільний обряд за-
свідчував перехід молодих людей на новий етап 
суспільного життя, надаючи їм відповідного со-
ціального статусу. Імовірно, це й сприяло збе-
реженню ключових моментів весільного обряду 
середини ХХ ст., зафіксованого в с. Ямне на 
Сумщині. Весільне дійство є досить складним 
та багатоетапним. Тому метою нашої статті є 
висвітлення приготувань до весілля та комплек-
су обрядів, які проводили у весільну суботу в 
с. Ямне станом на середину ХХ ст. 

Історична довідка. Село Ям́не розташо-
ване на лівому березі річки Ворскла. Вище за 
течією на відстані 3 км знаходиться районний 
центр – смт Велика Писарівка. За однією з 
версій, назва села виникла через особливос-
ті рельєфу: якщо подивитися в бік с. Ямне з 
сусіднього села Вільне, то найбільш заселена 
частина, що мала назву Замок, розташована 
ніби в ямі. За іншою версією, назва походить 
від типу помешкань – «ям», тобто землянок, 
у яких жили перші поселенці с. Ямне. 

Активне заселення території почалося з 
XVII ст. після будівництва Бєлгородської 
оборонної лінії, що була призначена для за-
хисту від набігів кримських і ногайських татар. 
Село Ямне було засноване в 1678 році групою 
переселенців, яку очолював Василь Павлов. 

Причиною переселення вони називали розо-
рення кримськими і турецькими військами 
свого попереднього місця проживання. Про-
тягом усього часу існування село не мало по-
міщика, його очолювали і порядкували в ньо-
му отамани. На цю посаду призначали когось 
із місцевих «благодійних», полку начальства 
і заможних людей. Жителі с. Ямне були дер-
жавними й вільними.

У середині XVIII ст. с. Ямне мало статус 
сотенної слободи Охтирського козацького 
полку, володіло власною печаткою з гербом. 
Останнім ямненським (у тогочасних докумен-
тах – «ємненським») сотником у першій по-
ловині 1760-х років був Олексій Карпов. За 
даними 1779 року, Ямне – державна військова 
слобода Богодухівського повіту Харківського 
намісництва, де проживало 817 осіб (781 «вій-
ськовий обиватель» і 36 «власницьких підда-
них»); у слободі було «заборонено винокуріння 
та продаж вина» [3]. За статистичними даними 
1864 року, Ямне – казенна слобода Богодухів-
ського повіту Харківської губернії, у якій була 
1 церква, налічувалося 427 дворів, мешкало 
1316 осіб чоловічої статі і 1359 осіб жіночої статі. 

Стан села на кінець ХІХ ст. коротко опи-
сано в «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона» 
(1890–1907). В енциклопедії про слободу 
подано таку інформацію: «Ямная (Ямное, 
Ямна) – слоб. Харьковской губ., Богодухов-
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З експедиційних досліджень

ского у., при р. Ворскле, в 30 в. от уездн. г.; 
основ. в 1678 г. Жит. 4000; правосл. црк., лав-
ки, ярмарка, торговля хлебом. Плодовое садо-
водство» [2].

У Другій світовій війні взяли участь близь-
ко 600 жителів села, з яких 242 полягло. Уро-
дженцем с. Ямне є генерал-майор авіації, Ге-
рой Радянського Союзу І. О. Мусієнко. Село 
постраждало внаслідок геноциду українсько-
го народу, проведеного окупаційним урядом 
СССР, 1932–1933 та 1946–1947 років [3]. За 
даними місцевого історика Г. А. Кальченка, 
під час Голодомору 1932–1933 років загинуло 
210 жителів села. 

Сьогодні с. Ямне належить до процвітаючих 
сіл. Нині населення складає близько 1214 осіб. 
У селі працює агрофірма «Мрія», функціону-
ють амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини, загальноосвітня школа І–ІІІ ступе-
нів, будинок культури, бібліотека, дитячий са-
док, поштове відділення, філія Великописарів-
ської дитячої музичної школи.

Особливості весільної обрядовості. Дав-
ня форма святкування весілля побутувала в 
с. Ямне ще в 1950–1960-х роках. Для створен-
ня якомога детальнішого опису перебігу тра-
диційного весілля у вказаному селі в середині 
ХХ ст., автором було проведено кілька фольк-
лорно-етнографічних експедицій (протягом 
2012–2016 рр.), під час яких записано низку 
відповідних пісень та інформацію про особли-
вості обрядодій. Опис доповнено матеріалами 
фольклорних досліджень В. Дубравіна, який 
здійснював записи весільних пісень у с. Ямне 
в 1960-х роках, коли пам’ять про традиційне 
весілля була ще свіжою (збірник «Обрядові 
пісні Слобожанщини (Сумський регіон)» [1]. 

Обрядові весільні пісні с. Ямне за темати-
кою і структурою подібні до весільних пісень 
інших районів Сумщини, але мають і деякі ло-
кальні особливості. Тут сформувалися кілька 
типових наспівів, що на них виконувалася зна-
чна кількість текстів. Так, можна вирізнити 
дві ритуальні поспівки, на які накладаються 
здебільшого короткі тексти, призначені для 
супроводу конкретних обрядових дій. Ці на-

співи споріднені й мають варіантні відгалу-
ження, що залежать від виконуваного тексту. 
Таких ритуальних пісень співали під час обхо-
ду родичів – запрошення їх на весілля, відвідин 
майбутньої свекрухи, викуповування молодої, 
краяння короваю, пришивання квітки тощо. 

Окремий типовий наспів склався для лірич-
них пісень. Він трапляється з варіантними ви-
дозмінами у творах, присвячених прощанню 
молодої з дівочим життям, відходу з рідної до-
мівки, посаду. Інтонаційно близький, але досить 
самостійний ліричний наспів використовується в 
пісні, яку виконували, коли молода йшла селом 
збирати дружок і родичів. Наявність кількох 
типових наспівів характерна для весільної пісен-
ності загалом. Відсутність «гуканок» – специ-
фічних вигуків у кінці пісень чи строф – є ха-
рактерною рисою весільних пісень Поворскля, 
зокрема й зразків із с. Ямне. 

Щодо весільної термінології, то слід зазна-
чити, що широковживаним є слово «свайба», 
тоді як «весілля» використовують рідко. Ве-
сільні пісні мають назву «молодячі», адже ви-
конувалися вони для молодих – нареченого й 
нареченої – і присвячувалися саме їм. 

Весільному гулянню передувало сватання. 
За давньою традицією, найчастіше сватання і 
весілля відбувалися в осінній період: «Після 
Покрови, сватали восени. Ну, а тоді ж дого-
ворилися після Покрови свайбу грати». Свата-
ти дівчину приходили молодий, його батько й 
мати з хлібиною. Їх запрошували за стіл. По-
чиналася розмова. Гості запитували: «Знаєте, 
чого ми прийшли? Шукати теличку». Господа-
рі відповідали: «Нема у нас такої». – «Та може 
ж є?» – допитувалися гості. Так перемовля-
ються, доки не скажуть: «Ану показуйте, хто 
у вас там». Тоді виводили дівчину, виносили 
хліб. Молода з матір’ю молодого обмінювалися 
хлібом. На знак згоди на шлюб молода муси-
ла «вдарити три поклони» перед майбутньою 
свекрухою. 

Часто на сватання, крім молодого і його 
батьків, запрошували двох старостів – одру-
жених чоловіків. Або молодий міг іти свата-
тися з батьками і старостою, який доводився 
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йому рідним дядьком. Алегоричний зміст роз-
мови про теличку часто варіювався, але збері-
галася його суть. Між старостами і батьками 
дівчини відбувався приблизно такий діалог: 
«Нас направлено, шо у вас теличка тут, а в нас 
теличка утекла. Не бачили телички?» – «Та 
хтозна». – «А ми прийшли по теличку». 

Після цього починали торгуватися: «А тоді 
торгуються, торгуються та і вискажуть, шо 
теличка дома. Ну, а як дома, то зразу хліб мі-
няють за столом навперехрестя». Вважалося, 
що уже в день сватання дівчина повинна на-
звати майбутню свекруху матір’ю. Інформан-
ти пригадують: «І раньше так було казали, як 
прийдуть старости сватати, так шоб невістка 
зразу назвала свекруху матір’ю», – бо пізніше 
їй складно буде це зробити. 

Після вдалого сватання (а вдалим воно 
було майже завжди, адже хлопець з дівчиною 
домовлялися заздалегідь) вирішували, коли 
«свайбу грати». 

У п’ятницю пекли коровай і шишки. Голов-
ний обрядовий хліб був обов’язковим атрибу-
том весільного столу, адже його розподілення 
між гостями залишалося важливим елементом 
святкового дійства в середині ХХ ст. 

Наші інформанти розповідають про весілля 
саме з погляду молодої або дружок, які не були 
причетні до випікання короваю. Оповідачки 
зазначали: «Коровай печуть, шишки печуть, 
і то не моє діло. Там вони – баби старенькі – 
усе робили, і коровай уряжений». Пекли коро-
вай, сажали в піч і співали:

Наша піч гигоче – 
Короваю хоче.
І ще гиготатиме – 
Короваю хотітиме.

Весільний хліб обов’язково мав бути кра-
сивим. Для цього «кістом видєлували там ві-
зерунки, а по боках – квіточки, і посередині». 
На спечений коровай клали барвінок, а по-
верх – калину.

Для приготування святкового столу запро-
шували найбільш здібних до цього жінок: «Гука-
ли ж, у нас дві. Вони ж шишки ліпили у п’ятницю, 

а в суботу це вже вони варили». Традиційно для 
весільного частування готували такі страви: 
борщ, пироги, каша, тушкована картопля, ки-
сіль, квашена капуста, засолені або свіжі огірки 
й помідори, квасоля, холодець, домашня ковбаса, 
«колоски» (на гілочку густо по колу згори вниз 
прив’язували вишні). Приготування «колосків» 
доручалося дітям і родичам. Щедрість частуван-
ня залежала від заможності родини.

У традиційному весіллі, яке побутувало в 
середині ХХ ст. в с. Ямне, оповідачі першим 
весільним днем називали суботу. 

У суботу вранці наряджали наречену. 
У 1961 році молода була вбрана так: рясна спід-
ниця червоного, зеленого, синього чи вишне-
вого кольору з вишитою внизу смугою (крупні 
квіти, виконані тамбурним швом), вишитий 
фартух, жакет, багато намиста з дутого скла і 
низка з «копійками», восковий вінок (виготов-
лявся у Великій Писарівці). Поверх спідниці 
її обов’язково підперезували кролевецьким 
рушником. Про нього розказували місцеві 
жительки: «Звався “королевський рушник”, 
тканий він, не рукою вишитий, а тканий».

Окремої уваги заслуговує весільний вінок 
нареченої середини ХХ ст. Саме тоді в моді 
були штучні високі вінки, виготовлені з папе-
ру і воску. Квіти розташовувалися по всьому 
вінку, «округи». Надівали цей головний убір, 
як шапку. Ззаду кріпилися кісники. Нижній 
ряд квіток міг бути червоного, жовтого кольо-
рів, до них додавали білі воскові «брунечки», 
а вгорі – зелене листя. Вінок купував молодий 
у подарунок своїй нареченій. Його можна було 
перекупити в людини, яка вже відбула весілля, 
а потім перепродати ще комусь. Такий вінок 
був обов’язковим елементом весільного вбран-
ня слобожанської молодої в середині ХХ ст.: 
«В такі года, як ми, ішли в квітках, усі в квіт-
ках». Цей головний убір виглядав пишно й ви-
шукано, очевидно, що майстри намагалися ви-
готовити якнайприродніший святковий вінок, 
використовуючи штучні матеріали.

Після вбирання молода зі старшою друж-
кою збирала по селу подруг: «Та – там живе 
подруга, та – там живе». Зайшовши в хату до 
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дівчини, молода просила її батьків: «Пускайте 
свою доню до мене в дружки». Або так: «Про-
сив батько, просила мати, і я прошу: пускайте 
Галю в дружки до мене». Таким чином молода 
збирала від семи до десяти дружок, разом з 
якими обходила своїх родичів. Існувало кіль-
ка форм звертання із запрошенням на весілля: 

«Просив батько, просила мати, і я прошу: при-
ходьте до нас на весілля, на свайбу»; «Кликав 
батько, кликала мати, шоб прийшли до нас на 
весілля»; «Просив батько й мати, й я прошу: 
приходьте до мене на чарку».

По вулиці молода йшла попереду, а дівчата-
дружки – ззаду, співаючи: 

Колесом, колесом
Сонечко вгору йде.  (2)

Дівка Ганночка
По дружечки йде.   (2)

Своєму батеньку
День добрий дає.  (2)

Цей день на весь день
Ще й до вечіра.  (2)

Якщо довго не відчиняли, співали так: 
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Ой поки ми тут стоятимим?
Ой поки ми тут стоятимим,
Сиру землю та топтати[мим]?
Сиру землю та топтатимим
Ніжками, чобіточками,
Золотими підківочками?

Ідучи вулицею, наречена мусила поклони-
тися всім, кого зустріне. 

Увечері того ж дня молода разом з друж-
ками йшла до майбутньої свекрухи. Під час 
цих відвідин мати молодого могла перевіряти 
майбутню невістку на хазяйновитість. Про це 
оповідачки розказували так: «Веде дружок до 
свекрухи. І перво-наперво дивиться, чи віник 
не положений на дверіх. Як віник положений, 

так яка переступе й піде, кажуть: “Ой, лінива 
дуже буде нівєста”. А як яка, як дасть суп’ятка, 
так він летить аж отуди в угол. “Оце, – ка-
жуть, – молодєц, оце бойка дєвка, не поліни-
лася, суп’ятка як зарядила”».

«Оце родичів обійшли, йдем до молодого на 
вечерю. Одкриває свекруха, і тут людей повно. 
Ну і кладуть віник на порозі: чи молода не роз-
зявкувата буде. Як роззявкувата – переступе 
й не баче віника, а як яка ж дивиться (яка ж 
хазяйка буде), поверне той віник геть – і сама 
зайшла». Майбутня свекруха благословляла 
молодих хлібиною, пригощала дружок – да-
вала кожній по чарці і по шишці. Ці гостини 
відображені в такій пісні:

Були ми в свекрухи,
Були ми в свекрухи
Та їли пампухи,
По столу качали 
Й у мед умочали.
Хоч вони ясненькі,
Так зате смачненькі.
(Хоч вони яшненькі,
Так зате смачненькі.
Хоч вони пісненькі,
Так зате смачненькі).

Після цього дружки проводжали наречену 
додому і самі розходилися до наступного дня. 
У деяких випадках молода після цих відвідин 
ішла ночувати до старшої дружки. Можливо, 

такий звичай є далеким відлунням дівич-вечо-
ра, оскільки місцеві жительки, які дружкували 
або виходили заміж в середині ХХ ст., не ви-
діляли в суботньому дні дівич-вечора як окре-
мий захід. Відсутні були й обряди завивання 
гільця та вінкоплетин. 

Проте функція суботнього дня як про-
щального, останнього перед від’їздом дівчини 
з рідного дому, безперечно, зберігалася. Тра-
диційно саме в цей день наречена починала 
прощатися з дівочим дозвіллям та подругами. 
Відповідно, тематика пісень пов’язана з жур-
бою молодої за рідною домівкою, необхідністю 
звикати до нової рідні тощо. 

Під час весільного святкування серед-
ини ХХ ст. журливі «молодячі» пісні, що ви-
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ражають смуток нареченої через прощання зі 
звичним життєвим укладом, виконували як у 
суботу, так і в неділю. Неминучість переходу 

молодої в іншу родину, невідворотність розлуки 
з рідним домом, від якої не міг врятувати навіть 
батько, символічно відображені в такій пісні: 

1. Шо в суботоньку рано   (2)
Синьоє та море грало.

2. Синьоє та море грало,   (2)
Там Ганночка та воду брала.

3. Там Ганночка та воду брала,  (2)
А беручи та потопала.

4. А беручи та потопала,   (2)
На батенька гукала.

5. На батенька гукала,   (2)
Як батенько та до бережечка.

6. Як батенько та до бережечка, (2)
Нема човна, ні веселечка.

7. Нема човна, ні веселечка,  (2)
Не втішила мого сердечка 1.

Ця пісня побутувала і в іншому варіанті:
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Текст цього варіанта суттєво не від-
різняється від попереднього, крім сьомого  
куплету:

7. Нема човна, ні веселечка, (2)
Та все вода (хвиля) позаносила 2.

Дещо відособленою за мелодикою і рит-
мічною структурою є пісня про те, що моло-
дій шкода покидати рідну батьківську домівку. 
Вона поєднує в собі рубатність, журливу на-
співність з речитативними вкрапленнями:

А сінечки мої, возрубленої,
Будете неметені.
Сінечки мої, возрубленої,
Будете немете[ні].

А в свекорка мого – з лози плетені,
Будуть щодня метені.
В свекорка мого – з лози плетені,
Будуть щодня мете[ні].

У суботу та неділю співали сумних пісень про звикання до свекра і свекрухи:
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Суботонька-неділенька, як один день,
Сумувала та Ганночка увесь тиждень.

Сумувала та Ганночка увесь тиждень.
Ой як меині сумувати пиристати?

Ой як меині сумувати пиристати?
Ой як мені до свекорка привикати?

Суботонька, неділенька, як один день, 
Сумувала та Марійка увесь тиждень.
Сумувала та Марійка увесь тиждень.
– А як мені сумувати перестати?
Ой як мені сумувати перестати,
Ой як мені та батенька забувати?
Ой як мені та батенька забувати,

Ой як мені до свекорка привикати?
Ой як мені до свекорка привикати?
Ой батенька не забуду, не забуду.
Ой рідного не забуду, не забуду.
До свекорка, до свекорка не привикну 

[1, с. 229–230]. 

Ця пісня, зафіксована автором у 2014 році, очевидно, є варіантом записаного В. Дубравіним 
зразка:

Характерною для ліричних пісень є тема відносин з лихою свекрухою:
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– Даєш мене, мій батеньку, молодую,
Купи мені зозуленьку луговую.

Купи мені зозуленьку луговую
Та посади й у кімнаті край кроваті.

Вона буде та раненько тай кувати,
Мене буде, молодую, пробуждати.

– Нашо тобі, моя донька, зозуленька?
Єсть у тебе, донько моя, свекрушенька.

Єсть у тебе, донько моя, свекрушенька.
Вона сама рано встане, тебе збуде.

Вона сама рано встане, тебе збуде,
Сама піде до сусіди та й обсуде.

Сама піде до сусіди тай обсуде – 
Лінивоє, дрімливоє чужеє дитя.

– Сусідоньки, голубоньки, не йміт віри,
Наносила я водиці при зірниці.

Наносила я водиці при зірниці,
Насіяла я мукиці при світлиці.

Насіяла я мукиці при світлиці,
Розчесала русу косу ще й зовиці.

Ой ходила та Ганночка
По крутій горі.
Набачила селезеня
На бистрій воді.

Набачила селезеня
На бистрій воді.
– Пливи, пливи, селезеню,
Бистро по воді.

Пливи, пливи, селезеню,
Бистро по воді.
Прибудь, прилинь, мій батеньку,
Тепера к мені.

Прибудь, прилинь, мій батеньку,
Тепера к мені.
Ой дай мені порадоньку,
Бідній сироті.

Ой дай мені порадоньку,
Бідній сироті.
– Ой рад би я, донько моя,
Прибути к тобі.

Ой рад би я, донько моя,
Прибути к тобі.
Насипано на руки мої
Сирої землі.

У весільній обрядовості особливу функцію виконували батьки, благословляючи молодих на 
щасливе подружнє життя. Жалібними були сирітські весільні пісні – «такі пісні, шо молода 
плаче». Якщо дівчина не мала батька, співали:
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Насипано на руки мої
Сирої землі,
Стулилися карі очі – 
Ни гляну тобі. 

«А як матері нема, так ото “утку набачи-
ла”», – зазначили оповідачки. Варіант тексту 
пісні для молодої, у якої не було матері, подає 
В. Дубравін:

Ой ходила та Ганночка 
По крутій горі,
Набачила сіру утку
На бистрій воді.

Набачила сіру утку 
На бистрій воді:
– Пливи, пливи, сіра утка,
Тихо по воді.

Пливи, пливи, сіра утка,
Тихо по воді,
Прибудь, прилинь, моя ненько,
Тепера к мені.

Прибудь, прилинь, моя ненько, 
Тепера к мені.

Ой дай мені порадоньку,
Бідній сироті [1, с. 252–253]. 

За відсутності когось із батьків, їхню 
функцію брали на себе родичі. Замість рідної 
матері мала право благословити тітка або хре-
щена мати. Якщо не було батька, – «наймали, 
був чоловік такий за батька. А брали вже бать-
кового брата [дядька молодої. – В. Г.]». Мо-
лода-сирота, запрошуючи в суботу родичів на 
весілля, також ходила з дружками на могилу 
батька чи матері, щоб попрощатися.

Таким чином, традиційна весільна обря-
довість Поворскля середини ХХ ст., роз-
глянута на прикладі с. Ямне (Великописа-
рівського р-ну Сумської обл.), мала низку 
особливостей. Важливим було дотримання об-
рядів під час виготовлення короваю та шишок, 
вбирання нареченої, запрошення родичів на 
весілля, відвідин майбутньої свекрухи. У су-
боту виконували здебільшого короткі весільні 
пісні, за змістом тексту прив’язані до конкрет-
них подій цього дня. Журливих пісень могли 
співати як в суботу, так і в неділю. 

1. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / фольклор. записи та упоряд. В. В. Дубравіна. – 
Суми : Університетська книга, 2005. – 446 с.

2. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://enc-dic.com/
word/jA/Jamnaja-5650.html. 

3. Ямне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Ямне_(Великописарів-
ський_район). 
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Примітки

1 Заспіви 3–7 куплетів виконуються однаково.
2 У цьому варіанті замість «беручи» співається «беруючи», заспіви 3–7 куплетів виконуються  

однаково.
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Summary

Introduction. Traditional wedding ritual of Sumy Over Vorskla Lands is considered by way of example 
of Yamne village, Velyka Pysarivka district. The investigation is aimed to explain the preparatory stage and 
Saturday wedding rituals in Yamne village according to the mid-XXth century.

Results. The article is based on the materials of folklore expeditions, carried out by the authoress in 
2012–2016 in the indicated village. First of all, the specific features of wedding songs are distinguished. 
Thus, two types of ritual chants have been detected. Such chants are used to present short lyrics related 
to concrete situations: invitation to the wedding, visit to the mother-in-law, the bride redemption, bridecake 
cutting, flower sewing, etc. Other typical chant has been used in lyrical wedding songs devoted to the 
bride farewell with the maiden life, breaking away the native house, posad ritual. The absence of specific 
exclamations (hukanki) in the ends of verses is a typical feature over Vorskla lands wedding songs. 

The next part of the article is the description of the matchmaking. It is the indispensable pre-wedding 
event in a specific form of bargaining between bridegroom parents or matchmakers with bride parents. 
Traditionally the matchmaking and wedding are celebrated in the autumn.

Friday in pre-wedding preparation is devoted to the baking of the main ritual bread called korovai and 
shyshky. General inclination to charge married and happy women with this task is also fixed in Yamne 
village. 

As it is emphasized in the article, Saturday is supposed to be the first wedding day in the village. It is 
saturated enough and a chain of compulsory actions is expected. In the morning the bride is overdressed 
in the traditional clothes, including wide skirt, embroidered shirt, jacket, Krolevets woven rushnyk, lots of 
necklaces and splendid wreath with the ribbons. The bride and the main bridesmaid visit their girlfriends 
and invite them to be bridesmaids. All together invite relatives. The bride says special words: My father 
and mother have invited you and I also want you to come to my wedding ceremony. Appropriate songs 
are sung.

On Saturday in the evening the bride and her bridesmaids visit mother-in-law to have supper at the 
bridegroom. The mother-in-law has to bless bride and bridegroom with a bread and give goblet and shyshka 
for bridesmaids. Then the bride is followed home or she can sleep at the main bridesmaid house. 

The final part of the article is devoted to the description and analysis of sad wedding songs. They are 
called molodiachi in local tradition as they are sung for bride and bridegroom. Such songs are about the 
girl sorrow for her home, necessity to get used to new relatives, relationship with mother-in-law and so on. 
Music transcription of fixed examples is given to depict the melodic features of traditional wedding songs of 
Yamne village. 

Conclusion. The description of matchmaking, preparatory stage and Saturday as the first wedding day is 
a result of investigation. Sequence of actions and the examples of appropriate songs are presented according 
to the custom of Yamne wedding in the mid-XXth century. 

Keywords: svaiba (wedding), newly married couple, bridesmaids, wedding songs, wedding chant.

Продовження див. у наступному числі часопису
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РУКОПИСНИЙ ЗБІРНИК ЗАМОВЛЯНЬ ІЗ с. СТЕБНИЙ 
РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Василь Король

ÓÄÊ  398.3:2-545](477.87)(0.032)

У розвідці розгляyнуто рукописний збірник народних замовлянь із с. Стебний Рахівського району Закарпат-
ської області. Здійснено спробу класифікувати замовляння за об’єктами, на які вони спрямовані.

Ключові слова: гуцули, Закарпаття, замовляння, знахарка, лікувальна магія.

The manuscript collection of folk charms from Stebnyi village, Rakhiv district, Transcarpathian region, is considered in the 
article. An attempt to classify charms according to the objects, they are turned to, is realized.

Keywords: hutsuls, Transcarpatian, charms, sorceress, medicinal magic.

 У липні 2017 року етнологи із Закарпат-
ського музею народної архітектури та побуту 
спільно зі студентами та науковцями Ужго-
родського національного університету здій-
снили етнографічну експедицію на Закар-
патську Гуцульщину. Автор цієї публікації 
збирав польовий матеріал до теми «Народна 
демонологія та народна магія». У процесі до-
слідження нам вдалося виявити та провести 
фотофіксацію двох рукописів із замовляннями 
в селах Ясіня та Стебний (Подібні рукописи 
були знайдені під час етнографічної експедиції 
2016 року в с. Луг [1] та с. Водиця Рахівсько-
го району Закарпатської області). Один з цих 
рукописів нам пощастило отримати (завдяки 
тому, що допомагали інформаторці збирати 
сіно) від Федощук Марії. Тексти були запи-
сані нею від свекрухи. Дізнавшись про тему 
нашого дослідження, пані Марія надала свій 
зошит із замовляннями для фотофіксації, про-
те відмовилась прокоментувати його, аргумен-
туючи: «Бо баї будуть не фолосні [втратять 
силу. – В. К.]» [ФМІ]. Порівняно з іншими 
рукописами замовлянь, до цього ми отримали 
найменше коментарів: «Бо таке ся гія вчити на 
Святий вечір» [ФМІ]. 

Мета нашого дослідження – введення до 
наукового обігу текстів замовлянь з рукопис-
ного збірника із с. Стебний Рахівського району 
Закарпатської області 1.

Загальна кількість замовлянь – дев’ять. 
Вони містяться на 13 сторінках у зошиті на 48 

аркушів у клітинку. Записані посереднім, але 
розбірливим почерком з відтворенням особли-
востей місцевої говірки. Їх можна класифіку-
вати за об’єктами, на які вони спрямовані, на 
лікувальні (8) й метеорологічні (1).

Зміст рукопису:
– Ружу спальувати – 1–4 ст.
– Бешига – 4–6 ст.
– Від лихого чису – 6–8 ст.
– Від сонців – 8–9 ст. 
– Від больички – 9–10 ст.
– Від золотнику – 10–11 ст. 
– Бурьу відвертати – 12 ст.
– Кров спирати – 12 ст.
– Від себе – 13 ст. 
Далі ми подаємо замовляння мовою оригі-

налу, зберігаючи пунктуацію.

РУЖУ СПАЛЬУВАТИ
З першого верхного волоса, котрий почитай
З отця, з Матері, з свитого духа.
Ружа біла, ружа голуба, ружа червона.
Ци ти з нового місици, ци ти схода.
А ци знова, ци ти з роси,
А ци з води, ци ти від вітру,
А ци з роботи, а ци з бешиков,
А ци з боличков, ци лихим чисом.
Ци с потенинов, ци усякими болами.
Є вас 77 спалюю тьи відси зовсім.
З міска, з підміска, ножими тя відрубую і вікошу,
Гребенем вігребу, мітлов вімету,
Язиком тя віссу, зубами похрустаю, 
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Слинов тя розплую, Божим духом тя розхукаю.
Ни я тебе ружечко відсилаю,
Пречистов Дівов Исусом Христом,
І сам Господь Бог до панів у двори, до панів у керти. 
Там будуть тебе поливати рожені порожені.
Рабі Божі (ім’я) покой дати, утихай улигай,
Як утихают птиці по лісах, люди по хатах,
Діти по колисках, маржина по домах,
Вівці по кошарах, свині по кучах,
Пси по ланцах, кури по сідалах.
Як утихают усьика живина,
Так ти руже утихай, ульигай, ни печи, ни боли.
Ни я тебе заклинаю сам Господь Бог Исус 

Христос.
Як заклили гада в раю, як нимає моци зтяті,
З закляті, з повішені, з ясного місьцьи говорити.
Так ти ружечко нимаєш моци печи, больти,
Ищезни, пропадни, як изчезає дим з хатів.
Я тебе заклинаю, службами, молитвами,
Акафистниками, святами урочистими,
Ищезни пропади, як ищезают дим з хатів.

БЕШИГА
Из пальци з під пальци, бешичко ни стіпай,
Ни лупай, жовту кість, низривай.
Я тебе бешичко прошу, я тебе вікликаю, 
Я тебе заклинаю, Божими молитвами,
З 12 утрених, з 12 осиночних,
12 службами, з 12 акафистами,
12 вірами, 12 когутами.
Зберися там де кури нипіют,
Де люди нидоходьи, де звони нидозвоньуют.
Ти іди на море пісок перисипати,
Бити за морем вечерьи,
Ни боли, ни коли, ни печи.
Я тебе заклинаю Божими молитвами.
Сама іди і забирисьи від сего раба Божаго (ім’я).
Господочку поможи мені,
На силу єго за перечити, 
Аби така чиста здорова, як и мамка родила,
Піп ерстив, нанашко держив,
Сонце на небі, золото на воді.

ВІД ЛИХОГО ЧИСУ
Лихий чис відсилаю, з міска, з під міска,
З очей, з під очей, з вух, з під вух,
З вилиць, з під вилиць, з зубів, з під зубів,

З усіх кісточок, з усіх зуставочок.
Відсилаю тя лихий чис, заклинаю тя лихий чис,
12 утреними заклинаю лихий чис,
12 осиночними заклинаю лихий чис,
12 службами заклинаю лихий чис, 
12 акафистами заклинаю лихий чис,
12 вірами перваками заклинаю лихий чис,
12 когутами заклинаю лихий чис.
Иди заберися від сего раба Божого (ім’я),
Я тебе прошу, я тебе відсилаю,
Я тебе заклинаю, службами, молитвами,
Иди де кури нидопівают, де пси нидобріхуют,
Де люди недоходьи, де звони недозвоньуют.
На синє море пісок пересипай, 
Цурбити скопій бити, за морем вечерьи бити.
Господочку поможи, на силу єго заперечити,
Аби така чиста як йий мама родила,
Піп ирстив, нанашко держив,
Сонце на небі,золото на воді.

ВІД СОНЦІВ
Сонці мокрі сонці, сонці сухі,
Сонці з води, сонці з молока,
Сонці з трави, сонці з голоду,
Сонці з бабицьми, сонці з жихом,
Сонці з золотником, колючі,
Штрямучі, болючі, курячі, вурдячі.
Ни курчіт, ни ворчит,
Жовту кість ни зривайте,
Червону кров ни розливайте.
Я вас ни грожу, я вас прошу.
Заберітся з сего тіла,
З легків, з під легків, 
З печінок, з під печінок,
З тьшечок, з під тьшечок,
З кождих тісточок, з уставочок.
Заберіться з сего тіла, 
За високі гори, за глибокі води.
Аби сеся раба Божа (ім’я) 
Чиста як йий мати родила,
Піп ирстив, нанашко держив,
Сонце на небі золото на воді.

ВІД БОЛЬИЧКИ
Господочку поможи мені, Свята Пречиста
И всі святі Апостоли, и всі Архангели,
Закльисти больичку від сеї раби Божої.
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Больичку паночку, больичку заспану,
Больичку залежіну, больичку застаріну,
Больичку з їди, больичку з питьи,
Больичку з труду, боличку з праці,
Больичку з лихим чисом, больичку з жихом,
Больичку з напудов, больичку з золотником,
Больичку з мереном, з усьикими болами.
Є 77, я тя вікликаю, з поперека,
З під клубів, з під пахів, з під пальців,
З усьох жилочок, із усьох їх тісточок.
Є 77, я тя вікликаю, на синє море посилаю,
Там ти отець, там ти мати,
Там меш пісок пересипати,
Воду мірьити, коріньи копати, місце собі шукати.
Як усьи живина утихає, ульигає,
Так аби ти утихла, ульигла,
Ни своїм духом ай Божим.

ВІД ЗОЛОТНИКУ
Господочку поможи мені, Свята Причиста
Тай усі святі Ангели, усі Апостоли,
Закльети золотник, скусу из напуду,
Из бабицьими, из усьикими болами.
Є вас 77, я вас вікликаю, на синє море посилаю,
Там ти отиць, там ти мати,
Там ти будеш пісок пересипати,
Воду мірьити, коріньи копати,
Собі жили натігати, спаньи науймати.
Як усьи пташки утихає, ульигає,

Так аби ти утихла, ульигла,
Ни своїм духом а Божим.

БУРЬУ ВІДВЕРТАТИ 
Буре, буре, градянику чорнокнижнику,
Прошу я тебе на тайну вечерьу,
Як не має моци прийти на тайну вечерьу,
Озьмити вечеряти, так ни маєш моци,
Прийти на моє поле и там де я буду.

КРОВ СПИРАТИ
Причиста Діва Христова,
А жидівка мочила пупець рубала,
Тройцьу взяла ні боліло ні свербіло
Ні кров ни текла стій кров ни течи,
Най тому кров тиче хто в неділю хліб пече.

ВІД СЕБЕ
Три вбиті, три ститьі, три повішені.
Як тоти дев’ять головів нимають моци
Докупи зростисьи, так аби нимало моци
И сили до мене (р. Б.) імньи
Ніяка зла річ присохнутись 
Відьми, відьмиці, чародільниці,
Як єсте ни годни змірити небо
Зірниці полічити так абисте нигодни
Мені ирщені порожені (р. Б.) імньи 
Нічого лихого зробити.

ФМІ – Федощук Марія Іванівна, 1965 р. н. Записав В. В. Король  08.07.2017 р. в с. Стебний Рахівсько-
го р-ну Закарпатської обл. 

1 Рукописний збірник із замовляннями зберігається в с. Стебний Рахівського району у Федощук Марії 
Іванівни, 1965 р. н.

1. Король В. В. Рукописний збірник замовлянь із с. Луг Рахівського району Закарпатської області / 
В. В. Король // Народознавчі зошити. – 2017. – № 5. – С. 1244–1248. 
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Summary

The manuscript collection of charms from Stebnyi village, Rakhiv district, is considered in the proposed 
article. The charms are placed on thirteen pages in forty-eight-page squared copybook, the text is fixed in 
the local dialect with middling but legible handwriting. This manuscript consists of nine charms which can 
be classified according to the objects they are turned to. There are eight medical and one meteorological 
charms.

Similar collected scripts with charms are frequent phenomena but poorly investigated in the region. In 
some cases the respondents confirm the facts of such manuscripts presence but refuse to show or to give them 
for fixation on the camera because of the resumption of charm strength.

Such studies of the exorcism are one of the ancient and stable kind of folklore which reflects the level of 
people consciousness on the early stage of its formation and development. It enables the notion of the archaic 
world-view and methods of our ancestors thinking. This information recreates a full value of axiological and 
world outlook picture of traditional being of Ukrainians in Transcarpathia.

Keywords: hutsuls, Transcarpatian, charms, sorceress, medicinal magic.
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ЩЕ РАЗ ПРО ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ ПОЛЬЩІ  
В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ірина Коваль-Фучило

Студія Беати Галіцької «Польський ди-
кий захід. Примусові міграції і культур-
не освоєн ня Надодрщини 1945–1948», 
культуро знавця, професора Познанського 
університету імені Адама Міцкевича, співро-
бітниці Польсько-німецького дослідницького 
інституту в Слубіцах, порушує проблему за-
селення й особливостей адаптації простору 
так званих повернених земель (польс. Ziemie 
Odzyskane). Це колишня територія Тре-

тього рейху, яка була передана Польщі за 
умовами міжнародних Ялтинської та Потс-
дамської конференцій у 1945 році. Спершу 
рецензоване дослідження було написане й 
опуб ліковане німецькою мовою: Halicka B. 
Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration 
und die kulturelle Aneignung des Oderraumes 
1945–1948. – Ferdinand Schöningh Verlag, 
Padeborn, 2013 1. Переклад з німецької Алек-
сандри Лучак.

Історико-культурні, соціологічні, політичні 
аспекти західних земель Польщі після при-
лучення неодноразово ставали предметом 
дослідження науковців і Німеччини, і Поль-
щі, про що довідуємося з розділу «Стан до-
слідження» (с. 15–25), а також це промо-
висто засвідчує обширна бібліографія книги 
(с. 393–420). Далеко не всі дослідження 
були об’єктивними й неупередженими, оскіль-
ки автори наприкінці 40-х – аж до 90-х ро-
ків минулого століття зазнавали постійного 
політичного впливу, перебували під тиском 
цензури, що унеможливлювало всебічний 
нау ковий аналіз. Водночас важливість окрес-
леної проблематики зумовлена фактом, що 
«в мозаїці польської культурної пам’яті цен-
тральне місце посідає депортація польської 
людності в глиб Радянського Союзу, а також 
трагічні долі поляків через Другу світову 
вій ну: понад п’ять мільйонів польських гро-
мадян утратили життя внаслідок винищення 
або через участь у русі опору проти німецьких 
або радянських окупантів» (с. 20). Тривалий 
час науковці були змушені провадити дослі-
дження згідно зі штучно насадженим міфом 

Halicka B. Polski Dziki ZachÓd. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie 
Nadodrza 1945–1948 / Tłum.: Aleksandra łuczak. – Kraków : TAWPN Universitas, 
2015. – 434 s.
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про гуманне виселення німців та людей інших 
національностей з Надодрщини, а також про 
успішне господарювання нової польської й 
радянської влади на цих землях (с. 18). Такі 
важливі питання, як повоєнний польський 
антисемітизм, примусові переселення україн-
ців замовчувалися (с. 18). Аж у 90-х роках 
ХХ ст. в Німеччині була випрацьована нова 
стратегія пам’яті про історію німців у Східній 
Європі. Її метою було подбати про німецьку 
культурну спадщину у співпраці зі східни-
ми сусідами, а також відійти від конфронта-
ційної риторики (с. 19). Саме в такому руслі 
здійснене рецензоване сьогодні дослідження. 
Його можна назвати спробою міжнародного 
погляду на проблему примусових міграцій у 
повоєнній Європі, підходом до розуміння 
цього явища як загальноєвропейського. 

Для українського читача книга «Поль-
ський дикий захід...» цікава тим, що авторка 
залучила український матеріал, насамперед 
про операцію Вісла (с. 351–353) 2, і тим, що 
панорамний погляд на події в сусідніх держа-
вах дають змогу глибше зрозуміти історичні 
явища своєї країни. Крім цього, Б. Галіцька 
торкається болючих тем українсько-польсько-
го конфлікту перед і впродовж Другої світо-
вої війни (с. 155–159). Дослідниця розглядає 
його в контексті тогочасного домінування в 
Європі радикальних ідей про мононаціональні 
держави: «Від 30-х років [ХХ ст.] не лише в 
Західній Європі, але й у Польщі поширили-
ся радикально націоналістичні та фашист-
ські ідеї, унаслідок чого наростала тенденція 
до дискримінації й утиску етнічних меншин. 
Хоча Польща зобов’язалася надати Східній 
Галичині певну автономію, обіцянки не було 
дотримано, а велася боротьба з українським 
національно-визвольним рухом, який значно 
посилився після закінчення Першої світової 
війни» (с. 156).

Авторка має на меті проаналізувати стано-
вище різних етнічних груп на «повернених зем-
лях», описати труднощі, що їх довелося долати 
новим поселенцям, збагнути, як формувалася 
спільнота на території, де людність майже пов-

ністю була змінена. Отже, Б. Галіцька прагне 
з’ясувати, «що відбувається з простором, на 
якому за три роки майже цілковито змінили-
ся жителі <...>, що треба було зробити, щоб 
виникло нове суспільство» (с. 58), причому 
мовиться не лише про матеріальну спадщину, 
але й про адміністративні структури, шкільни-
цтво, культуру, релігію, господарство та полі-
тику. Визначальним джерелом пропонованого 
дослідження є спогади переселених осіб; воно 
здійснене в межах так званої історії друго-
го ступеня, коли йдеться не просто про події, 
а про «історію пам’яті про ці події» (с. 44). 
Тут важливо розрізняти пережиті події та 
спогади про пережиті події. Ці два поняття 
часто досить непросто чітко розрізнити, тим 
більше, якщо спогади були написані в умовах 
сталінського режиму, зазнали відчутної само-
цензури, а в опублікованому варіанті ще й від-
редаговані. Мовиться про важливу джерельну 
базу дослідження – писемні спогади пересе-
ленців регіону, що були надіслані на спеціаль-
ний конкурс, зініційований Західним інститу-
том у Познані в 1956–1957 роках. Усього було 
отримано 229 текстів.

Загалом про аналізовані спогади пані 
Беа та зазначає, що вони не становлять 
повно цінної вибірки, тим паче, що їх писа-
ли насамперед люди освічені, яким властиві 
відвертість і толерантність, схильність до 
критичної рефлексії над суспільними стерео-
типами. Важливо, що дослідниця працювала 
не лише з опублікованими варіантами, але й 
з оригіналами, які зберігалися в архіві Інсти-
туту і стали доступними лише в 1990-х ро-
ках. Для аналізованих спогадів характерний 
критичний підхід до пережитого, люди на-
магалися знайти причину помилок, через які 
відбулися ті чи інші негативні події в їхньому 
житті. Утім, певна свобода того часу не до-
зволяла критикувати експансивну політику 
Радянського Союзу наприкінці Другої світо-
вої війни чи зміщення Польської держави на 
захід. «Не допускалися також описи радян-
ської окупації на Кресах, процес колективіза-
ції, а також етнічні конфлікти. Дозволені були 
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лише згадки про українські “партизанські 
банди”, яких трактували як ворогів польської 
людності, а також і комуністичного режиму» 
(с. 161). Забороненими були смуток за втра-
ченою батьківщиною, почуття відчуженості. 
Ці емоції в написаних спогадах зазнали сві-
домої чи підсвідомої автоцензури. Також не 
можна було критикувати колективізацію, за-
проваджену «совєтами» в цьому краї.

Загалом авторка доводить, і це підтвер-
джують історії оповідачів, що радянська по-
літика господарювання призвела до більших 
економічних втрат на досліджуваних тери-
торіях, ніж воєнні дії. Спогади респондентів 
засвідчують, що вони були сповнені надій та 
оптимізму, готовності присвятити себе важ-
кій праці відродження краю, люди повірили 
в те, що повертаються на колись утрачені й 
нині знову прилучені до матері-батьківщи-
ни терени. Проте найбільш підприємливих 
режим переслідував і ламав, змушував при-
стати на колективізацію або відмовитися від 
свого бізнесу. Метою комуністів була лікві-
дація приватних підприємств і в галузі зем-
леробства, і у сфері послуг. Вони централі-
зували всі галузі суспільного життя. Люди 
були в розпачі. Зрештою, 1949 року «ті, хто 
міг працювати на цих теренах, утікали звідси 
якнайшвидше» (с. 301). 

Типовим моментом мемуарів є прагнення 
наголосити на винятковості власної долі, уви-
разнити свої заслуги як піонера, першопроход-
ця, першопоселенця на польському «дикому 
заході». Ця тиражована тогочасними владними 
структурами назва мала на меті пропагувати й 
заохочувати переселення людей, нав’язуючи до 
«дикого заходу» Сполучених Штатів Амери-
ки, обіцяючи хороші перспективи для людей, 
готових усе почати заново. Водночас колек-
тивна народна пам’ять, представлена, зокрема, 
у спогадах, зберегла й протилежні конотації, 
пов’язані із цим словосполученням. Ідеться 
передусім про те, що ситуація на прилучених 
землях характеризувалася насамперед пра-
вом сили. Це була територія, де після відходу 
німців панував хаос, мародерство, крадійство. 

Тривалий час переселенці перебували в неви-
значеному становищі, подекуди навіть не до 
кінця розпаковували речі в очікуванні нового 
переїзду.

Ознайомлення зі спогадами польських 
примусових мігрантів дає підстави виокреми-
ти типові місця в оповідях переселенців різних 
народів і з різних причин. Таким loci communes 
у мемуарах і меморатах є ідеалізація втрачено-
го місця: «Утрачена батьківщина представлена 
як чудовий, упорядкований світ» (с. 76). Опо-
відачі свідомо чи несвідомо не описують не-
гативних моментів на покинутому, утраченому 
місці. Водночас вони рідко застановляються 
над тим, які позитивні зрушення сталися в їх-
ньому житті завдяки зміні місця проживання.

Особливістю багатьох спогадів приму-
сових мігрантів є описи громадських робіт. 
Так, українські переселенці із зони затоплен-
ня, українці-автохтони, виселені зі східних 
теренів Польщі внаслідок операції «Вісла», 
та переселені на західні землі поляки добре 
пам’ятають і радо розповідають про спільні 
роботи, взаємодопомогу, спільні здобутки в 
побутовому й культурному житті [1; 2]. Ко-
лективна праця, спільно прожитий час зали-
шають позитивні емоції, які зберігаються в 
колективній пам’яті.

Спільність мотивів у спогадах про приму-
сові переселення зумовлена схожими умова-
ми перебігу події: «Як буває у випадках при-
мусових виселень, так і тут конкретні акції 
часто характеризувалися радикальним пере-
бігом і мали ознаки незаконного втручання» 
(с. 147). У більшості спогадів є описи першого 
дня на новому місці, першої ночі в заселеному 
будинку, першого робочого дня. Респонденти 
розповідали, яка того дня була погода, у яких 
умовах вони працювали, згадували, хто їм 
допомагав, а хто образив. Спогади рясніли 
також описами кривд, яких зазнали німці 
й поляки від Червоної Армії, проте ці відо-
мості були вилучені з опублікованих варіан-
тів. Автори усвідомлювали себе «як членів 
націо нальної спільноти в значенні спільного 
терпіння» (с. 46). 
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Добра обізнаність із матеріалом спогадів, 
історичними архівними документами, ЗМІ 
того часу дає змогу авторці виокремити табу-
йовані місця в мемуарах. Серед них – при-
власнення майна німців, які жили на «по-
вернених землях». Далеко не всі переселенці 
могли просто привласнити чужі речі та бу-
динки. Психологічною перепоною для них 
було усвідомлення, що тут жили й помирали 
інші люди. Подолати цей бар’єр допомагала 
пропаганда так званої національної провини, 
коли за вчинки певної групи людей покара-
ним мав бути весь народ, усі його представ-
ники (с. 306). Тобто весь німецький народ 
був відповідальний за злочини гітлерівців. 
Цікаво, що в спогадах поляків-переселенців 
вигнанню німців присвячено зовсім мало ува-
ги. Водночас ця подія є провідною в мемуарах 
німецьких переселенців. «Колона втікачів на 
тлі зимового пейзажу є символом біженства й 
вигнання в Європі ХХ століття. До найдра-
матичніших подій в історії німецьких вигнань 
належить, безсумнівно, утеча замерзлим Бал-
тійським морем у січні 1945 року» (с. 104). 
Зрештою, чимало драматичних і фатальних 
випадків цієї втечі й вигнання сталися з про-
вини керівництва НСРПН, яке до останньої 
хвилини зволікало з наказом про евакуацію.

Залучення до джерельної бази писем-
них особистих свідчень дає змогу змістити 
оптику науковця – у поле дослідження по-
трапляють проблеми простих людей, які ра-
ніше перебували поза увагою істориків або 
на яких зупинялися лише принагідно. Ідеться 
насамперед про буденність, побутові нега-
разди й виснажливу боротьбу в тих важких 
умовах за кожен прожитий день. «У спогадах 
робітників переважають, однак, історії, спов-
нені насилля, приниження, упокорення й не-
рідко – хвороб. Усе залежало від місця, де 
їх призначили працювати» (с. 84). Водночас 
щоденні домашні випробування часто лягали 
на плечі жінок. Це цілком стосується після-
воєнного часу, коли багато сімей залишилося 
без батьківської опіки. Авторка наголошує, 
що в таких умовах «жінки часто значно швид-

ше, ніж чоловіки, уміли зорієнтуватися в аб-
солютно новій ситуації» (с. 314). Дослідниця 
описує способи й засоби, до яких були зму-
шені вдаватися жінки, щоб прогодувати себе, 
дітей, часто – старих батьків (с. 310–318). 
Про жіночу зарадність у кризових ситуаціях 
і чоловічу безпорадність у таких умовах пише 
дослідниця історії біженства 1915 року Ане-
та Примака-Онішк [3]. Чоловіки без дружин 
залишалися зовсім безпомічними в догляді 
за дітьми. Традиція повністю приписувала 
цю роль жінкам, тому правдивими здаються 
спогади біженців про те, що жінка могла ви-
жити і з п’ятьма дітьми, а чоловіки віддавали 
своїх малих дітей у сиротинці.

Зважаючи на цінність спогадів як дже-
рельного матеріалу, пані Беата невдовзі підго-
тувала до друку й опублікувала вісім мемуа-
рів окремою книжкою: Mój dom nad Odrą. 
Pamitniki osadników Ziem Zachodnich po 
1945 / red. Beata Halicka. – Kraków : TAWPN 
Universitas, 2016. – 387 s. Видання оснащене 
вступом, ілюстративним матеріалом, геогра-
фічним покажчиком. 

Дослідження «Польський дикий захід...» 
дає чітке уявлення про економічне й соціально- 
побутове становище прилучених земель, про-
паговані тогочасні ідеї та ідеали, настрої та 
переживання нових жителів. Кожну згадану 
історичну подію авторка намагається оцінити 
незалежно й об’єктивно, без надмірних уза-
гальнень і спрощень. Так, дослідниця перегля-
дає наукові висновки про підпали й нав мисні 
руйнування будівель на цій території. У по-
передніх дослідженнях, здійснених у часи то-
талітарного режиму, провина за це варварство 
покладалася на німців, які прагнули після себе 
не залишити нічого для ворога. У наступних 
студіях автори звинувачували в підпалах ра-
дянських військових, які жадали помститися 
за свою землю, тому намагалися нищити все 
німецьке. На підставі різних історичних дже-
рел пані Беата доходить висновку, що причин 
пожеж і знищень було більше: «...опір місце-
вих військових формувань, мародерство, не-
навмисні підпали в знелюднених населених 
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пунктах, а зрештою, пожежі, яких не було 
кому гасити, невідповідальність перших поль-
ських влад та інше» (с. 128).

Неупереджений аналіз історичних джерел, 
спогадів переселених поляків і німців дав під-
стави авторці переглянути тлумачення числен-
них самовбивств серед німецького населення 
в 1945 році, особливо серед жінок. Німецька 
пропаганда того часу не шкодувала похму-
рих барв для опису злочинів червоноармійців 
на захоплених територіях. Жінки почувалися 
беззахисними. Крім того, вони знали про ра-
дянську пропаганду помсти (с. 118). Тривалий 
час тема самогубств була табуйованою, не в 
останню чергу через те, що ці суїциди були по-
трактовані як спосіб ідентифікації з позицією 
Гітлера: краще позбавити себе життя, аніж по-
трапити до рук ворога. Самогубства порівню-
вали також із героїчною смертю воїнів на полі 
бою. Авторка підсумовує, що історик не може 
остаточно з’ясувати причин самогубств. Тут 
впливовими були різні чинники: і державна 
пропаганда, й етичні норми, і релігійні переко-
нання, і воєнні дії, і політичні ідеї, і національні 
принципи.

Дослідниця неодноразово повертається 
до теми тотального вивезення заводів і фа-
брик з «повернених земель» до Радянського 
Союзу (с. 136, 295–297). Це відбувалося в 
період «обмеженої суверенності Польської 
держави» (с. 309), коли командири Червоної 
Армії були вищим начальством, аніж ще не 
до кінця сформована польська адміністра-
ція. Проблема полягала в тому, що «совєти» 
трактували ці землі як територію ворога й 
вважали за можливе брати звідси все цінне 
як воєнну здобич.

Наприкінці дослідження авторка аналізує 
реалізацію міфу «польського дикого заходу» 
в художній літературі й фільмах. Белетристи-
ка мала стати інструментом поширення пози-
тивної версії цього міфу. Перед тогочасними 
письменниками комуністи поставили мету 
створити художні тексти про піонерів-пересе-
ленців на прилучених територіях. Ця літера-
тура повинна була виконувати освітню функ-

цію, обґрунтовувати нову систему влади, 
утверджувати пропагандистську думку про 
те, що тривалий польсько-німецький конф-
лікт був вирішений лише завдяки втручан-
ню Радянського Союзу. Під таким держав-
ним цензурним і пропагандистським тиском 
не могла постати високохудожня література. 
«Як можна було з усією силою і запалом пра-
цювати над відбудовою нового місця прожи-
вання, співорганізовувати суспільне життя, 
а водночас таїти в собі настільки велику нос-
тальгію за втраченим раєм? Це протиріччя 
властиве польському суспільству, яке далі, 
дивлячись на Захід, у душі відчуває глибо-
кий зв’язок зі Сходом, ностальгію за Кресами 
й минулим. Це протиріччя, безсумнівно, – 
важлива тема, достойна національної епопеї, 
яка ще не постала», – підсумовує авторка. 
Більший успіх серед глядачів мала відповідна 
фільмова продукція. До нашого часу відоми-
ми й популярними є фільми «Право і кулак» 
та трилогія «Самі свої». Попри схематичність 
образів, вирішення їх у дусі державної про-
паганди, ці картини донині транслюють на 
польському телебаченні. Ідея фільмів полягає 
в тому, що лише третє покоління переселенців 
почувалося на прилучених землях як удома. 
Представники старшого покоління до кінця 
своїх днів перебували в полоні старих стерео-
типів і не могли змінитися, пристосуватися до 
нових умов життя на землі, яка так і не стала 
їхньою батьківщиною. За жанром ця фільмо-
ва трилогія є комедією. «Водночас її популяр-
ність, а також відсутність інших фільмів, при-
свячених цій темі, спричинили ситуацію, що 
більшість поляків має дуже спрощене, можна 
навіть сказати, тривіальне поняття про при-
мусові міграції, а також початки життя на 
польському заході» (с. 381), – підсумовує 
авторка про стан суспільної обізнаності з по-
рушеною в її дослідженні проблемою.

Таким чином, варто зазначити, що Беата 
Галіцька впоралася із заявленою у «Вступі» 
метою. На обширному документальному ма-
теріалі, послуговуючись архівними мемуарами 
переселенців на західні землі Польщі й чис-
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1 Зі змістом книги можна ознайомити-
ся за інтернет-адресою: http://universitas.
com.pl /produ k t /3458/ Polsk i-Dz i k i-Zachod-
Przymusowe-migracje-i-kulturowe-oswajanie-
Nadodrza-1945-1948.

2 Тут авторка припустилася помилки, оскільки 
вважає лемків і бойків «іншими етнічними група-

ми»: «136 тис. осіб, передусім українців (а також 
численних українсько-польських мішаних сімей), 
інших етнічних груп, як-от лемки, бойки й інші, 
унаслідок польсько-української угоди про об-
мін людьми в 1944 р. не виселено примусово до 
Радянського Союзу, а залишено в рідних краях» 
(с. 351).

1. Коваль-Фучило І. Концепт дому в оповідях 
про примусове переселення // Łemkowie, Bojkowie, 
Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i 
duchowa. – Słupsk, 2016. – T. 6. – S. 147–158.

2. Коваль-Фучило І. Осмислення примусового 
переселення із зони затоплення Дністровським 

водосховищем (за матеріалами усноісторичних 
наративів) // Слов’янський світ. – 2014. – Вип. 13. – 
С. 215–231.

3. Prymaka-Oniszk A. Bieżeństwo 1915. 
Zapomniani uchodźcy. – Wołowiec, 2017.

Примітки

Джерела та література

ленними попередніми науковими досліджен-
нями, авторка показала складність і неодно-
значність процесу заселення «повернених 
земель». Водночас у дослідженні не з’ясовано, 
чи відрізняються жителі Надодрщини від ін-

ших громадян Польщі, у чому полягає ця різ-
ниця, чи вплинуло ознайомлення з німецькою 
культурою та побутом на світогляд і соціальні 
практики жителів краю. Ці питання для чита-
ча залишилися відкритими.

www.etnolog.org.ua
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* Усі зразки виконано в техніці багатошарової витинанки.

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ІРИНИ ТОКАРСЬКОЇ  
«АВТОПОРТРЕТ ЗІ ЛЬВОВА»

Зінаїда Косицька

17–30 березня 2018 року в Галереї мис-
тецтв Центральної районної бібліотеки 
ім. П. А. Загребельного Деснянського райо-
ну м. Києва (вул. Теодора Драйзера, 6) від-
булася виставка «Автопортрет зі Львова», на 
якій шанувальники мали можливість оглянути 
багатошарові витинанки і твори декоративного 
розпису львівської художниці Ірини Токар-
ської. У кожній роботі майстрині проявляється 
глибока любов до нашого краю, його символі-
ки, народного мистецтва. 

Народилася І. Токарська в смт Олесько 
Буського району Львівської області; осві-
ту здобула у Волинському державному уні-
верситеті імені Лесі Українки (факультет 

слов’янських мов). Безцінна материнсько-
батьківська спадщина – народна пісня – ста-
ла основою для тонкого відчуття літератури, 
різних видів образотворчого мистецтва, а та-
кож для ліричного бачення світу. У набутку 
мисткині також книжка поезій «Я ходила до 
раю» 1, підготовлені й інші поетичні та про-
зові збірки, які поки не були надруковані. 
Крім того, вона організовує зустрічі Творчого 
об’єднання «Сходи». Нині І. Токарська ви-
кладає образотворче мистецтво у Львівській 
ЗОШ № 34 ім. М. Шашкевича, водночас 
керує гуртком «Майстерня кольорових мрій». 

Починаючи з 1996 року, художниця пред-
ставила 15 персональних виставок, брала 

е це  П об д енн  есни  м  ь і  
   и тно  колекці  то ки

ітло ікн  м  ь і     
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участь у багатьох колективних, на яких вона 
демонструвала твори, виконанні в різних тех-
ніках (вирізування з паперу, малярство на склі, 
графіка, декоративний розпис). 

Витинанки І. Токарської надзвичайно са-
мобутні. Це багатошарові композиції з окре-
мих фрагментів-вирізок, які оживають у 
казковому буянні квітів, листя, трав, дерев. 
Допомагають розкриттю ідей творів силуети 
птахів та риб, тендітні дівочі постаті, фанта-
зійні будинки з віконцями тощо. Поринувши 
у світ вирізування з паперу, І. Токарська ство-
рює серії робіт, переплітаючи яскраві уявні об-
рази власних рефлексій з традиційними укра-
їнськими мотивами, стилізуючи їх відповідно 
до авторського сприйняття. 

На відкритті виставки було, зокрема, сказа-
но, що роботи майстрині достойно продовжують  
мистецьку естафету талановитої вітчизняної 

художниці Людмили Мазур. Уже порівнян-
ня з такою зіркою українського декоративно-
го мистецтва розкриває рівень майстерності 
львів’янки. Водночас можна прослідкувати 
виразну самобутність кожної з них: якщо в 
останніх своїх роботах Л. Мазур тяжіє до мі-
німалізму, то чисельні модулі багатошарових 
витинанок І. Токарської створюють особливо 
пишну гармонію неповторного чарівного світу, 
не менш виразного й вартісного. Авторка на 
відкритті зачитувала власні поезії. 

Художня діяльність І. Токарської виявляє 
глибинний зв’язок її творчих пошуків з народ-
ним мистецтвом, засвідчує подальший розви-
ток його художньо-образної структури, пред-
ставляє новаторські прийоми, підтверджує, що 
сучасні твори зберігають високе духовне напо-
внення, поглиблюють образність і доводять, що 
вони є надбанням усієї української культури.

1 Токарська І. Я ходила до раю... Поезії. – Тернопіль : Терноград, 2013. – 56 с.
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