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СТО ЛІТ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА: 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЗДОБУТКИ

Олексій Онищенко

ÓÄÊ  001.32(477)+008+316.74]“1918/2018”

Українознавство – органічна складова до-
сліджень Національної академії наук Украї-
ни. Його закладено в концепцію створення та 
всі концепції розвитку Академії; закріплено в 
першому та всіх наступних її статутах. І, безу-
мовно, воно опиралося на українознавчі тради-
ції класичних українських університетів і зна-
кових українських наукових товариств.

Засновник і перший президент Української 
академії наук (УАН) Володимир Вернадський 
у листі про створення Академії такому ж її за-
сновнику і другому президенту Академії Ми-
колі Василенку 18 травня 1918 року писав: 
«... на першому місці, перш за все, повинно бути 
створено добре складене відділення україн-
ської мови, літератури і історії <...> і ті відділи 
інститутів, які зв’язані з практично важливими 
для держави інтересами, – зв’язаними з ви-
вченням продуктивних сил країни і економіко- 
статистичного обстеження її» 1.

У програмній промові на першому засіданні 
Комісії для вироблення законопроекту про за-
снування УАН В. Вернадський висловився ще 
категоричніше: Академія насамперед повин на 
мати національну вагу, яка полягає в тому, що 
вона має «...допомагати зростові української на-
ціональної свідомості та української культури 
через широке, глибоке, проникливе наукове сту-
діювання минулости та сучасности українського 
народу та його сусідів, природи обійнятого їми 
краю в усіх її безконечних виявах» 2.

Наголошую на первісному широкому баченні 
завдань академічного українознавства. Це не тіль-
ки суспільствознавчі дослідження, а й природо-
знавчі. Вивчення природи краю «у всіх її безко-
нечних виявах». Не слід забувати, що геологія,  
географія, ботаніка, зоологія – теж трудівниці 
українознавчого поля. За сто років вони зібрали 

колосальні масиви знань про природу України. 
І це теж важлива частина українознавства.

Утім, ударна складова українознавства – 
соціогуманітарна. Перший статут Академії 
(1918) вводив у її структуру два (з усіх трьох) 
соціогумітарні відділи: історико-філологічний 
і соціальний. Ставилося завдання розвивати 
основні галузі історичної, філологічної, еконо-
мічної та правничої наук. Загалом і перший, 
і всі наступні статути Академії передбачали 
багатопланову, розраховану на тривалий пе-
ріод програму розвитку суспільних і гумані-
тарних наук та їх включення в контекст життя 
українського суспільства.

Як відомо, ідеальні програми ніколи не 
здійснюються. Це стосується і розвитку 
соціо гуманітаристики в Академії. Зумовлено 
це було низкою відомих, незалежних від Ака-
демії, історичних і політичних причин. Але 
стратегічна програма українознавчих дослі-
джень першого Статуту на всьому столітньому  
шляху була дороговказом для академічної 
соціо гуманітаристики. На різних етапах у різ-
них її галузях успіхи були далеко не однакови-
ми. Проте, однозначно, вони були і служили 
накопиченню знань про українське суспіль-
ство й життя українських людей, наповненню 
ними освіти, просвіти, ЗМІ, підвищенню інте-
лектуального потенціалу соціуму.

Звісно, соціогуманітаріям у радянську добу 
нелегко було працювати в суперечливих умо-
вах. З одного боку, подвійний диктат (диктат 
політико-ідеологічний і диктат тематичного 
планування). А з другого, – державна лінія 
на підвищення ролі науки й освіти. Однак ака-
демічні вчені, слідуючи логіці науки та аналі-
зу об’єктивних даних, створювали справжнє  
соціогуманітарне знання.
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Початок цьому поклали два перших акаде-
мічних інститути – Інститут для виучування 
(так тоді називали) економічної кон’юнктури та 
народного господарства і Демографічний інсти-
тут. Інститут кон’юнктури розробляв методоло-
гії і моделі економічного районування, що й нині 
актуально. Демографічний інститут – перша у 
світі спеціалізована наукова установа – просла-
вився розробленням індексів і таблиць соціаль-
них станів. Академік Михайло Птуха запропо-
нував ідею єдиної синтетичної таблиці, у якій би 
зводилися результати вивчення інтенсивності й 
тривалості всіх значних явищ і процесів протя-
гом життя поколінь. Ця ідея успішно реалізована 
демографами ООН у 1970-х роках у єдиній інте-
гральній системі демографічних показників.

З 1919 року діяла загальноакадеміч-
на комісія (більш відома як Рада) з вивчен-
ня продуктивних сил України. Нинішній її 
спадкоємець – Інститут економіки природо-
користування та сталого розвитку. Усі сто 
років проводилися комплексні дослідження 
природних багатства України, їх охорони, збе-
реження, використання, відтворення. Фактич-
но випрацьовувалися елементи того, що тепер 
називають сталим розвитком. До речі, нині в 
Академії підготовлено Національну програму 
сталого розвитку України до 2030 року.

У середині 30-х років минулого століття на 
базі Інституту економіки почали формувати-
ся нові наукові школи: економічних проб лем 
науково-технічного прогресу, агропромисло-
вого комплексу, управління суспільним ви-
робництвом, моделювання та макроеконо-
мічного прогнозування. Авторитет здобула 
історико-економічна школа. Монографія ака-
деміка Петра Лященка «Історія економічних 
вчень» пере видавалася шість разів, у тому 
числі – тричі японською мовою.

Ніде правди діти – багато часу витрачалося 
на вивчення поточного тогочасного економіч-
ного життя. Але, працюючи над удосконален-
ням механізму господарювання, учені-еконо-
місти підводили до необхідності переходу на 
ринкові відносини, застосування госпрозра-
хунку, матеріального стимулювання праці.

Досить згадати оригінальні моделі причинно- 
наслідкових зв’язків товарного виробництва і 
вартості продукту академіка Петра Багрія, до-
слідження земельної ренти академіка Павла 
Першина, дослідження ціноутворення й рента-
бельності академіка Івана Лукінова. З’являлися 
й перші ідеї інноваційної економіки.

Історичні та філологічні дослідження в Ака-
демії від самого початку закладали підвалини 
для всього українознавства. Відомі масштабні 
дослідження під керівництвом академіка Ми-
хайла Грушевського. Вивчалася історія Укра-
їни за всі періоди. Вивченням охоплювалися 
всі її верстви, вся територія і всі аспекти – по-
літичні, соціальні, економічні, культурні, релі-
гійні, міжнародні.

Бурхливий розвиток Академії у 1960–
1980-х роках позначився і на соціогуманітарних 
науках, хоча тоталітарна ідеологія і виставляла 
свої тематичні та методологічні межі. Публіку-
валися багатотомні фундаментальні видання. 
Серед них: 26-томна «Історія міст і сіл Україн-
ської РСР» (під керівництвом академіка Пет-
ра Тронька) 3; 17-томна Українська радянська 
енциклопедія (під керівництвом академіка Ми-
коли Бажана); 8-томна «Історія Української 
РСР»; 4-томна Радянська енциклопедія історії 
України; 3-томна «Історія Києва»; 4-томна «Іс-
торія вітчизняної математики» (відзначена на-
городою Міжнародної академії історії науки).

На якісно новий етап розвитку й рівень 
теоретичного осмислення вийшла археоло-
гія. Значну увагу було приділено вивченню 
проб лем етногенезу та ранньої історії східних 
слов’ян, місця й ролі слов’янських племен у 
європейських подіях. Побачила світ 3-том-
на «Археологія Української РСР». Головною  
археологічною знахідкою того часу (1971) ста-
ла «золота пектораль», яку ЮНЕСКО внесла 
до переліку до «найвидатніших археологічних 
відкриттів ХХ століття». Резонансними були 
відкриття графіті на стінах давньоруських хра-
мів, зокрема, найдавнішого в Київській Русі 
алфавіту з грецьких і слов’янських літер.

Створено інститути філософії (1946), дер-
жави та права (1949) і соціології (1990). У них 
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До 100-річчя Національної академії наук України

формувалися наукові школи вивчення проблем 
людини, філософсько-соціологічних проблем 
науково-технічної революції, логіки і методо-
логії науки; історії держави та права, міжна-
родного, цивільного, господарського, трудово-
го, земельного права та соціології праці і ЗМІ.

Мовознавство, літературознавство, мис-
тецтвознавство – першотворці базових за-
сад усього українознавства – задають йому 
тон і надають емоційної наснаги. У 1920–
1980-х роках вони розвивалися в загальному 
руслі академічних досліджень, поділяючи часи 
піднесень і спадів.

Мовознавцям удалося унормувати укра-
їнську літературну мову, створити словники, 
граматики. Цим вони справили помітний вплив 
на розвиток україномовної грамотності на всіх 
рівнях науки, освіти, словесної творчості, ЗМІ. 
Саме в ці роки (1920–1980-ті) було закладе-
но теоретичні основи та широку емпіричну базу 
для довгострокових проектів, які забезпечили 
високий рівень академічного мовознавства на-
прикінці ХХ – початку ХХI ст.

До честі засновників філологічного напряму 
в Академії, вони прекрасно розуміли основопо-
ложне значення для науки, культури й освіти 
формування повноцінної національної науко-
вої термінології. У 20–30-х роках ХХ ст. діяв 
Інститут української наукової мови. Він ставив 
найамбітнішу мету – виробити для кожної з 
наук якнайповніший україномовний категорі-
альний апарат. Уже наприкінці 1920-х років 
було опубліковано низку словників української 
наукової мови. 

У 1970–1980-х роках побачив світ «Слов-
ник української мови» в 11-ти томах (під ке-
рівництвом академіка Івана Білодіда), що 
був  удостоєний Державної премії СРСР. Це 
перший в українській лексикографії великий 
тлумачний словник. До кожного слова подано 
тлумачення, приклади вживання, граматичну і 
лексичну характеристики. Саме ця праця стала 
основою для підготовки нинішнього 20-томно-
го Словника української мови. До ґрунтовних 
мовознавчих праць другої половини ХХ ст. 
необхідно віднести 5-томну «Сучасну укра-

їнську літературну мову», 4-томну «Історію 
української мови», 2-томний Словник старо-
української мови ХIV–ХV ст. Розвивалися 
діалектологічні дослідження й публікувалися 
матеріали до Загальнослов’янського діалекто-
логічного атласу. Загалом, усупереч усім труд-
нощам і перешкодам, в Академії було створено 
солідну наукову базу для розвитку й утвер-
дження української мови.

60–80-ті роки ХХ ст. характерні поміт-
ними явищами в академічному літературо-
знавстві. Було видано академічне Зібрання 
творів Тараса Шевченка, 50-томне Зібрання 
творів Івана Франка, 20-томне Зібрання тво-
рів Лесі Українки та унікальний двотомний 
Шевченківський словник, який став прообра-
зом сьогоднішньої 6-томної Шевченківської 
енциклопедії (удостоєна Державної премії в 
галузі науки і техніки). Не можна не відзначи-
ти 8-томну «Історію української літератури». 
Це перша вдала спроба висвітлити складний 
багатовіковий процес розвитку української лі-
тератури на всіх історичних етапах, розкриття 
закономірності появи в ній різних ідейно-ху-
дожніх напрямів, течій, стилів, продемонстру-
вати зв’язки з літературами інших народів.

Протягом усього століття в академічному 
українознавстві гідне місце посідали етногра-
фи, етнологи, фольклористи, мистецтвознавці. 
З 1920-х років діяли Етнографічна комісія, 
Музей-кабінет антропології та етнології, Ка-
бінет музичної етнографії, Відділ етнології. 
Потім їх об’єднав Інститут мистецтва, фольк-
лору та етнографії (нині – Інститут мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського (ІМФЕ)). Саме ці уста-
нови відігравали провідну роль у розгортанні 
насамперед фольклорно-етнографічних до-
сліджень, створенні джерельної бази народо-
знавства. Їхні зусилля реалізувалися в уні-
кальній серії «Українська народна творчість», 
яка ввела в суспільний обіг золотий фонд ду-
ховних надбань українського народу.

Постійно нарощувалися здобутки мис-
тецтвознавства. До традиційного вивчення 
народного і професійного мистецтва додали-
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ся розширення музикознавства, театрознав-
ства, поява кінознавства, музеєзнавства, 
пам’яткознавства. Визнаним досягненням 
стало опублікування 6-томної «Історії україн-
ського мистецтва» (2006–2011) – міждисци-
плінарного аналітичного огляду тисячолітньо-
го розвитку образотворчості на українських 
землях. Упродовж двох останніх десятиліть 
в ІМФЕ було видано 5-томну «Історію деко-
ративного мистецтва України», 2-томну «Су-
часну зарубіжну етнологію»; уперше в рам-
ках серії «Народознавча спадщина України» 
опубліковано матеріали архівної спадщини 
видатних учених (П. Чубинського, Ф. Коле-
си, К. Квітки, М. Костомарова, Хв. Вовка, 
О. Зілинського, К. Грушевської, О. Бежкови-
ча, В. Кравченка, Г. Танцюри та ін.). 

Таким чином, академічне українознавство 
(хоча цей термін тоді й не був поширений) зустрі-
ло період Незалежності з широким діапазоном 
тематики досліджень, мережею наукових шкіл 
і солідною базою фундаментальних публікацій. 
Хоча позитиву могло бути значно більше, якби 
не відомі всім стримуючі ідеологічні чинники.

Паралельно українознавство розвивалося 
в наукових організаціях української діаспо-
ри. З початком Незалежності ці два потоки 
об’єдналися. Академічне українознавство, за-
галом академічна соціогуманітаристика вклю-
чилися в осмислення проблем державотво-
рення і складних трансформацій українського 
суспільства.

Тема цієї розвідки зобов’язує хоча б стисло 
сказати про три важливі явища для розвитку 
академічного українознавства. 

Перше – переформатування соціогума-
нітарного сектору Академії з метою пріори-
тетності українознавства. Створено інститути 
українознавства, української мови, української 
археографії і джерелознавства, народознавства, 
Івана Франка, регіональних, політичних і етно-
національних, енциклопедичних досліджень, 
Український мовно-інформаційний фонд. 
Націо нальний статус здобули академічні біблі-
отеки імені В. І. Вернадського та імені В. Сте-
фаника.

Друге – бум енциклопедичних, серійних і 
корпусних видань. Енциклопедії – загальновиз-
нані візитівки держав і націй. Зокрема, видано 
Шевченківську енциклопедію (6 т.), Енцикло-
педію історії України (10 т.), Юридичну енци-
клопедію (6 т., готується 20-томна), Українську 
музичну енциклопедію 4, Політичну енциклопе-
дію, енциклопедію «Українська мова». Триває 
робота над Енциклопедією сучасної України 5, 
Великою українською енциклопедією (20 т.), 
Франківською енциклопедією (у 7 т.). Створено 
електронну Національну словникову базу Укра-
їнського мовно-інформаційного фонду; видано 
Національний атлас України.

Третє – курс на вироблення стратегічних 
прогнозів і моделей економічного й соціально-
го розвитку, концептуальних підходів до за-
побігання кризовим явищам та їх подолання, 
забезпечення суспільної консолідації в Украї-
ні, територіальної цілісності і державного су-
веренітету.

Найвагомішим прикладом цього є Націо-
нальні доповіді з актуальних питань життя 
українського суспільства, які щороку готу-
ються в НАН України. Назву останні з них: 
«Національний суверенітет України в умовах 
глобалізації», «Інноваційна Україна 2020», 
«Політика інтеграції українського суспільства 
в контексті викликів та загроз подій на Донба-
сі», «Цивілізаційний вибір України: парадигма 
осмислення і стратегія дії», «Україна: шлях до 
консолідації суспільства». Національні допо-
віді – соціально значущі документи. У них 
на підставі даних аналізу й прогнозу процесів 
і явищ пропонуються стратегії, моделі та ін-
струменти розв’язання доленосних для україн-
ського суспільства проблем.

До столітнього ювілею Академії Націо-
нальна бібліотека України імені В. І. Вернад-
ського підготувала величезне документальне 
видання у чотирьох томах. У ньому – сто річ-
них академічних звітів. Це – багатий матеріал 
про розвиток академічного українознавства на 
всіх етапах і переконливе свідчення того, що 
створено потужну базу для його нинішнього й 
подальшого піднесення.
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2 Там само. С. 195.
3 Досі це видання є неперевершеним (хоча й 

неповним) зводом даних про всі населені пункти 

України з переліком видатних людей та їх ролі в 
історії. У 1976 році видання отримало Державну 
премію СРСР в галузі нау ки.

4 Наразі у видавництві ІМФЕ вийшло 5 томів.
5 Станом на 2018 рік надруковано 18 томів із 

30-ти запланованих. 

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН І НАУКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Михайло Глушко

ÓÄÊ  911.3:39(477)“20”

У статті йдеться про низку важливих проблемних питань, що стосуються сучасного стану історико-етнографіч-
ного районування України. Найбільша проблема – відсутність етнографічного атласу України. Через це етнологи 
мають спиратися на інші надійні джерела – на Атлас української мови, особливо під час локалізації різних етно-
графічних одиниць та з’ясування їхніх суперечливих меж. Такими є південна і східна межі історико-етнографічної 
Волині. Залучивши результати досліджень провідних українських істориків, доведено, що південна і східна межі 
побутування волинських говірок наприкінці XIX – на початку XX ст., що їх встановили українські діалектологи, 
сформувалися вже в XV–XVIII ст. Тому й етнографічні межі історико-етнографічної Волині не можуть суттєво 
відрізнятися від меж поширення волинського діалекту. 

Ключові слова: етнологія, Україна, історико-етнографічне районування, проблемні питання, Атлас української 
мови, історичні джерела, південна і східна межі історико-етнографічної Волині.

This article is dedicated to a chain of important problem issues concerning to the current state of historical and ethnographic 
division into districts of Ukraine. The absence of the Ethnographical Atlas of Ukraine is the largest problem. Therefore, the 
ethnologists have to base themselves on the other reliable sources – The Ukrainian Language Atlas – especially during the 
localization of various ethnographic units and identification of their disputable borders. The Southern and Eastern boundaries 
of the historical and ethnographic Volyn belong to this category. Attracting the corollaries of the research conducted by 
distinguished Ukrainian historians, it is proved that the Southern and Eastern borders of Volyn dialects usage in the late XIXth 
– early XXth centuries, established by Ukrainian dialectologists, have been formed already in the XV–XVIII centuries. 
That’s why the ethnographic boundaries of the historical and ethnographic Volyn cannot be different significantly from the 
borders of Volyn dialect dissemination. 

Keywords: Ethnology, Ukraine, historical and ethnographic zoning, problem issues, The Ukrainian Language Atlas, 
historical sources, Southern and Eastern boundaries of historical and ethnographic Volyn.

За роки незалежності проблемами істо-
рико-етнографічного районування України 
переймалися різні фахівці – етнологи, фольк-
лористи, мистецтвознавці. Не минають її і су-
часні українські лінгвісти. Утім, незважаючи 
на жваве зацікавлення етнографічним району-
ванням українських етнічних земель, кількість 
проблем, пов’язаних з локалізацією багатьох 
етнографічних одиниць та визначенням їхніх 
меж, ніскільки не поменшала, навпаки, вона 
значно збільшилася, про що вже неодноразово 

була мова [4; 5]. Які це проблеми? Обмежимо-
ся найважливішими з них.

По-перше, і досі відсутня обґрунтована і 
визнана провідними фахівцями єдина схема 
історико-етнографічного районування Украї-
ни. Запропоновані дослідниками карти є, поки 
що, робочими, і вони потребують суттєвого 
удосконалення та уточнення. 

По-друге, багато дослідників, які пропо-
нують свої схеми історико-етнографічного 
районування України, спираються не на на-
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лежні критерії та принципи його з’ясування, 
на достовірний фактографічний матеріал, а на 
власні суб’єктивні міркування, часто-густо за-
ангажовані та упереджені. 

По-третє, українські етнологи і досі не зу-
міли узгодити означення, з одного боку, ти-
пологічно однорідних, з другого, – різних за 
таксономічним рівнем розвитку явищ, що сто-
суються етнографічного розмаїття України. 

По-четверте, розробляючи історико-етно-
графічне районування України, значна части-
на сучасників вживає у своїх працях адміні-
стративно-територіальні, історико-політичні, 
географічні, етнографічні та інші назви частин 
етно графічної карти України, що, очевидно, 
ніяк не сприяє порозумінню між дослідниками. 

По-п’яте, межі багатьох історико-етногра-
фічних та етнографічних районів України дуже 
часто є умовними і не відображають історич-
них та культурно-побутових реалій минулого. 

Серед наявних нині розробок етнографіч-
ного районування України найпопулярнішою є 
схема, яку свого часу (ще на початку 90-х ро-
ків XX ст.) запропонував відомий український 
етнолог і фольклорист Роман Кирчів. Зокрема, 
ідеться про його підрозділ «Етнографічне ра-
йонування України» [13]. Однак, обираючи цю 
схему за основу локалізації культурно-побуто-
вих явищ, сучасники ігнорують одне важливе 
зауваження автора: «Питання історико-етно-
графічного районування України розроблене на 
сьогодні лише в дуже загальних рисах – головно 
через недостатнє вивчення багатьох її регіонів і 
місцевостей. На основі наявних етнографічних 
матеріалів і даних інших українознавчих дис-
циплін, зокрема мовознавства (діалектології), 
історії, фольклористики, географії, запропоно-
вано визначення передусім трьох просторово 
обширних регіонів України: Центрально-схід-
ного (точніше, Південно-східного), Північного 
(поліського) і Західного (Південно-західного), 
які, в свою чергу, поділяються на певні етногра-
фічні райони і підрайони. Це районування поки 
що може бути запропоноване лише як певна 
робоча схема, яка потребує удосконалення і 
уточнення [курсив наш. – М. Г.]» [13, с. 57]. 

Абсолютно аналогічною є його «робоча схема» 
етнографічного районування України у двох на-
ступних виданнях «Українського народознав-
ства» [15; 16], а також у навчальному посібнику 
«Етнографія України» [12; 14]. Інакше кажучи, 
упродовж майже чверть століття вчений осо-
бисто не дбав про «удосконалення і уточнення» 
запропонованого раніше етнографічного райо-
нування України, що, мабуть, також не сприяло 
усуненню білих плям і проблемних питань. 

Утім, на наше глибоке переконання, най-
більше їх зумовила відсутність етнографічного 
атласу України. Саме із цієї причини українські 
етнологи, фольклористи та знавці народного 
мистецтва «приписують» чужим етнографічним 
групам невластиву їм локальну специфіку у сфері 
традиційної культури й побуту (у багатьох ви-
падках), вигадують деякі етнографічні одиниці 
(наприклад, т. зв. Підгір’я [7]), штучно ділять 
один етнографічний район на декілька частин, 
переважно за адміністративно-територіальним 
критерієм (наприклад, у межах Західного По-
лісся виокремлюють т. зв. Волинське [17; 30], 
забуваючи, що на теренах сусідньої Рівненщини, 
до р. Горині, і досі побутують аналогічні за по-
ходженням та характером етнографічні явища). 

На жаль, із сумом мусимо констатувати й 
інше: українські етнологи, на відміну від на-
родознавців усіх географічних сусідів (угорців, 
словаків, поляків, білорусів та ін.), уже не бу-
дуть мати етнографічного атласу України. І не 
тільки тому, що підготовка відповідної наукової 
праці вимагає великих фахових зусиль і знач-
них фінансових ресурсів, але й з об’єктивної 
причини – через безповоротну втрату багатьох 
компонентів і цілих комплексів традиційної 
культури, які побутували в минулому і могли 
стати фактографічною основою цього фунда-
ментального дослідження. Загальновідомо, 
що межі історико-етнографічних та етногра-
фічних районів, а заодно й історико-етногра-
фічних регіонів, з плином часу змінюються – 
звужуються чи розширюються, усе залежить 
від конкретних історичних обставин. Позаяк 
регіональні особливості та локальну специфі-
ку у сфері народної культури і побуту україн-
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До 100-річчя Національної академії наук України

ців сучасні народознавці датують переважно 
кінцем XIX – початком XX ст., то й хроно-
логічні межі етнографічних одиниць України 
здебільшого мають охоплювати також ці крайні 
дати. Те саме характерно для відповідних ви-
дань багатьох інших європейських народів, зо-
крема для Польського етнографічного атласу. 
Інколи автори вищезгаданого фундаменталь-
ного видання датують деякі елементи і компо-
ненти традиційної культури польського етносу 
середи ною XIX ст., але лише тоді, коли досто-
вірність етнографічних відомостей не викликає 
сумніву. В іншому випадку будь-які умовні зна-
ки на етнографічних картах відсутні або підписи 
до них обов’язково супроводжує уточнення на 
зразок «ймовірно» [34; 35]. 

Загалом незаперечною достовірністю від-
значаються лише ті картографічні матеріали, 
що їх науковці зібрали за заздалегідь розробле-
ною програмою-запитальником і в стислі термі-
ни. Так, Атлас української мови було укладено 
на основі діалектологічних матеріалів, зібраних 
українськими мовознавцями в 1949–1973 ро-
ках [28, с. 18], тобто впродовж чверть століття. 
Саме це первинне джерело нині найчастіше слу-
гує лінгвістам майданчиком для наукових дис-
кусій стосовно ступеня побутування і теренів 
поширення різних лінгвогеографічних та аре-
альних мовних явищ наприкінці XIX – у пер-
шій половині XX ст. Скажімо, важливим науко-
вим здобутком сучасних діалектологів є збірник 
статей «Лінгвістичний атлас – від створення 
до інтерпретації», опублікований 2006 року в 
Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України в серійному виданні «Діалекто-
логічні студії». Окрім львівських мовознавців 
(Надії Осташ, Наталії Хібеби, Тетяни Ястрем-
ської), авторами цього видання є дослідники й 
інших лінгвістичних осередків України: Глухова 
(Володимир Куриленко), Житомира (Галина 
Гримашкевич), Запоріжжя (Тарас Шевченко), 
Києва (Людмила Дика, Галина Кобиренко, 
Олена Юсікова), Слов’янська (Лариса Тищен-
ко), Ужгорода (Петро Лизанець), Чернівців 
(Костянтин Герман). До наукової дискусії укра-
їнських діалектологів із проблем укладання й 

інтерпретації результатів лінгвістичного атласу 
долучилася також велика когорта зарубіжних 
мовознавців – з Австрії (Міхаель Мозер), Бі-
лорусі (Олена Босак, Федір Клімчук, Ярослав 
Самуйлік, Іван Яшкін), Польщі (Януш Ріґер, 
Єжи Сіроцюк), Росії (Марія Авдєєва, Мадіна 
Алексєєва, Олена Давидова) [27].

Отже, який вихід із ситуації, що сформу-
валася в українській етнології щодо етногра-
фічного районування України? Очевидно, об-
рати компроміс – спертися на творчі здобутки 
фахівців суміжних гуманітарних знань. Як уже 
було зазначено, найбільших успіхів у сфері ра-
йонування українських етнічних земель досягли 
українські діалектологи. Принаймні дані Атласу 
української мови можуть бути тим важливим 
підґрунтям, на основі якого можна встановити і 
менш-більш імовірні межі окремих етнографіч-
них одиниць України. Тим паче, що повсякденна  
мова (наріччя, діалект, говір, говірки) є однією 
з головних підсистем (разом із традиційно- 
побутовою культурою та побутовою свідомістю) 
т. зв. етнічного шару культури. Це, звичайно,  
не означає, що скрізь і в усьому межі етногра-
фічних одиниць (історико-етнографічних та 
етно графічних районів) будуть збігатися з межа-
ми поширення відповідних діалектів чи групи  
говірок, але водночас не можуть надто суттєво 
відрізнятися, хоча б тому, що кожна з них поста-
ла як «продукт» довготривалих історичних про-
цесів і змін. Спробуємо довести це на прикладі 
поширення південної і східної меж волинського 
діалекту, а заодно й окреслити південну та схід-
ну межі історико-етнографічної Волині.

Про проблеми їх визначення вже йшлося в 
одній з наших попередніх публікацій [6]. Тому 
тут обмежимося лише двома найважливішими 
тезами. Теза перша: за рідкісним винятком, 
окреслені науковцями межі історико-етно-
графічної Волині є дуже довільними і схема-
тичними, що унеможливлює використання 
результатів їхньої наукової продукції під час 
нових досліджень. Деякі сучасні народознавці 
зовсім ігнорують конкретні межі цієї етногра-
фічної одиниці, вживаючи лише загальники на  
кшталт: Волинь «визначається на півдні Поділ-
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лям, на заході – Бугом, на сході – верхів’ям 
Ужа» [32, с. 516].

Теза друга: локалізуючи історико-етногра-
фічну Волинь, більшість сучасних українських 
народознавців ототожнює її з «Волинською 
землею», «історичною Волинню» чи іншими 
історико-політичними утвореннями, що непри-
пустимо з погляду етнологічної науки, у чому 
пересвідчимося далі.

Нагадаємо, що за даними Атласу української 
мови південна межа волинського говору прохо-
дить приблизно по лінії: Белз – Мости Вели-
кі – Буськ – Золочів – Збараж – Красилів – 
Хмільник – Калинівка – Тетеїв [28, с. 60, 
61]. По лінії Тетеїв – Ружин – Коростишів 
пролягає основна межа між південно-західним 
і південно-східним наріччями української мови 
[28, с. 40]. Словом, волинський діалект займає 
значно ширші терени, аніж уважає, наприклад, 
відомий фольклорист і літературознавець Віктор 
Давидюк [9, с. 3–4], а заодно й історико-етно-
графічна Волинь має охоплювати значно біль-
шу площу, аніж її окреслює більшість сучасних 
українських етно логів [6, с. 111–117]. 

Зважаючи на таку широку географію по-
ширення волинського діалекту наприкінці 
XIX – на початку XX ст., цілком закономір-
но постають два ключові питання. Перше: що 
спричинило і коли волинські говірки пошири-
лися на півдні Житомирщини та на північній 
окраїні сучасної Вінницької області? Друге: 
чому не збігаються межі поширення волин-
ського діалекту і кордони «Волинської землі», 
з якою українські народознавці найчастіше 
ототожнюють історико-етнографічну Волинь? 
До речі, жоден з наших попередників не зі-
ставляв межі цієї етнографічної одиниці з кор-
донами Волинської землі (Волинського кня-
зівства, Волинського воєводства, Волинської 
губернії) і, відповідно, не намагався довести 
авторські міркування незаперечними наукови-
ми аргументами. Тому доведеться це зробити 
нам, скориставшись науковим доробком сучас-
них українських провідних істориків, передов-
сім знавців адміністративно-територіального 
устрою України XV–XVIII ст. 

Наші міркування про межі історичної Во-
лині почнемо з княжого періоду, зокрема з доби 
існування Галицько-Волинського князівства. 
Як відомо, це князівство виникло в результаті 
об’єднання Галицького князівства з Волин-
ським. Здійснив його Роман Мстиславич у 
1199 році. Як стверджував Іван Крип’якевич, 
«кордон між Галичиною і Волинню залишав 
по галицькій стороні міста Любачів, Львів, 
Голі Гори, Пліснеськ, а по волинській – Белз, 
Бужськ, Крем’янець, Збараж, Тихомль. У та-
кому приблизно вигляді він зберігся також у 
XV–XVIII ст. як межа Белзького і Волин-
ського воєводств з Руським» [26, с. 16]. 

З 1340 року Галицько-Волинське князівство 
було об’єктом боротьби між Польським коро-
лівством і Великим князівством Литовським. 
Завершилася ця боротьба тим, що Галичина з 
Белзькою землею і Холмщиною опинилася в 
складі Польського королівства, а Волинь – під 
владою литовської династії. У середині XV ст. 
Волинська земля втратила статус удільного 
князівства й остаточно перейшла до володінь 
Литовської держави. Як провінція Великого 
князівства Литовського вона становила більшу 
частину віддавна існуючої історичної області з 
однойменною назвою, за винятком західних і 
північно-західних земель – Белзького, Холм-
ського, Ратенського та інших князівств. У 1566 
році на цій території було утворене Волинське 
воєводство, яке проіснувало до 1795 року – 
третього поділу Речі Посполитої [3, с. 610; 24, 
с. 70, 107; 26, с. 110–115]. 

Найдавнішим «представницьким» доку-
ментом, за яким визначено кордони історичної 
Волині, є «попис» від 1546 року. Саме на його 
основі відомий український історик Микола 
Крикун встановив, що кордон Волинської землі 
з Холмським повітом проходив уздовж правої 
притоки Прип’яті Циру впритул до м. Каменя-
Каширського, а відтак у південно-західному 
напрямку попри волинські села Стару Вижву 
(нині – містечко Стара Вижівка Волинської 
обл.), Миляновичі (нині – с. Милянови-
чі Турійського р-ну Волинської обл.) та ін. 
[19, с. 42–43, карта «Волинське воєводство в 
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XVI–XVIII століттях»; 24, с. 75–76, карта 
«Волинське воєводство в XVI–XVIII ст.»].

На захід від волинського с. Крати (нині – 
с. Крать Турійського р-ну) починався кордон 
з Городельським повітом Белзького воєвод-
ства [8]. Звідси він простягався до волинсько-
го с. Устилугу (нині – м. Устилуг Володимир-
Волинського р-ну Волинської обл.) [19, с. 43; 
24, с. 76], а далі – уздовж р. Західний Буг на 
південь – до Грубешівського анклаву – і зно-
ву вздовж Західного Бугу на південний схід. 
Не доходячи до м. Сокаля Белзького повіту, 
на великій відстані волинсько-белзький кор-
дон ішов звивистою лінією на південний схід 
суходолом – між волинськими селами Миля-
тином (нині – с. Милятин Іваничівського р-ну 
Волинської обл.), Шпиколосами (нині – 
с. Шпиколоси Сокальського р-ну Львівської 
обл.), Княжим (нині – с. Княже Сокаль-
ського р-ну) та Жоравниками (нині – с. Жу-
равники Горохівського р-ну Волинської обл.) 
і белзькими селами Скоморохами, Боб’ятином, 
Лучицями, Перв’ятичами, Переспою (нині – 
усі села Сокальського р-ну), Торками та Стоя-
новом (нині – обидва села Радехівського р-ну 
Львівської обл.) [19, с. 43; 24, с. 76–77].

На південному сході Волинь була сусідкою 
Буського повіту Белзького воєводства – дещо 
суходолом, дещо Судилівкою до її впадіння 
у р. Стир, відтак уздовж Стиру – до впадін-
ня до нього притоки Слонімки. На північний 
захід від волинського с. Сестратина (нині – 
с. Сестрятин Радивилівського р-ну Рівнен-
ської обл.) починався кордон Волинського 
воєводства з Львівським повітом Руського 
воєводства [19, с. 43–44; 24, с. 77]. Спершу 
він тягнувся частково вздовж р. Слонімки, 
а потім суходолом – між волинськими селами 
Опарипсами (нині – с. Опарипси Радивилів-
ського р-ну), Ледуховом (нині – с. Лідихів 
Кременецького р-ну Тернопільської обл.), 
Крутневом (нині – с. Крутнів Кременець-
кого р-ну), Лопушною (нині – с. Лопушне 
Кременецького р-ну) та Серетцем (нині – 
с. Серетець Зборівського р-ну Тернопіль-
ської обл.) і львівськими селами Конюховом 

(нині – с. Конюшків Бродівського р-ну Львів-
ської обл.), Бродами (нині – м. Броди), Чер-
ницею (нині – с. Черниця Бродівського р-ну), 
Дудином (нині – с. Дудин Бродівського р-ну), 
Ягнищем (на сьогодні села немає). 

Від львівського с. Залозців (нині – 
смт Залізці Зборівського р-ну) лінія кордону 
проходила вдовж Серету до її правої притоки 
Глибокої [19, с. 44; 24, с. 77]. Тут починався 
волинсько-теребовельський кордон. Край-
німи південними волинськими селами були 
Малишівці (нині – с. Малашівці Зборів-
ського р-ну), Нижній Івачів (нині – с. Івачів 
Долішній Тернопільського р-ну), Охрімівці 
(нині – с. Охримівці Збаразького р-ну Терно-
пільської обл.), Волочиськ (нині – райцентр 
Волочиськ Хмельницької обл.). Натомість 
крайніми північними населеними пунктами Те-
ребовельського повіту Руської землі були села 
Верхній Глибочок (нині – с. Великий Глибо-
чок Тернопільського р-ну), Байківці (нині – 
с. Байківці Тернопільського р-ну), Черленів 
(нині – с. Чернелів-Руський Тернопільсько-
го р-ну) [19, с. 44; 24, с. 77].

З Подільським воєводством Волинь по-
чинала сусідити в районі «Пустоловського бо-
лота» – урочища на лівому березі р. Збруча, 
південніше Волочиська. Тут, у XVI ст., поста-
ло подільське с. Постоловка (нині – с. Посто-
лівка Гусятинського р-ну Тернопільської обл.). 
Звідси кордон Подільського воєводства з Во-
линською землею мав такий вигляд (із заходу 
на схід): подільські села Соломна (нині – с. Со-
ломна Волочиського р-ну Хмельницької обл.), 
Видова (нині – с. Видава Волочиського р-ну), 
Чорний Острів (нині – с. Чорний Острів 
Хмельницького р-ну), джерело р. Бог (нині – 
р. Південний Буг), с. Митківці (нині – с. Мит-
ківці Летичівського р-ну Хмельницької обл.), 
с. Пилявці (нині – с. Пилява Старосиняв-
ського р-ну Хмельницької обл.) [19, с. 44; 
20, с. 50–51, карта «Подільське воєводство в 
XV–XVIII ст.»]. Далі північний кордон По-
ділля проходив уздовж р. Ікви, а потім пря-
мував до Сторожової могили, що лежала на 
Чорному шляху [24, с. 31]. У XVI–XVIII ст. 
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Чорний шлях розділяв Подільське і Київське 
воєводства – по північному кордону Хміль-
ницького староства до «могили Гончарихи», 
яку М. Крикун уважає північно-східною окра-
їною Подільського воєводства [20, с. 52; 24, 
с. 31]. Між Сторожовою могилою і Гончари-
хою деякий період (у 60-х рр. XVI ст.) Чорний 
шлях розділяв також Волинське і Подільське 
воєводства [20, с. 55]. 

Згідно з писемними документами від 1680 
року, крайніми південними волинськими селами 
(на кордоні з Подільським воєводством) були 
Канівка (нині – с. Канівка Волочиського р-ну), 
Бронівка (нині – с. Бронівка Волочиського р-ну), 
Видова (нині – с. Видава Волочиського р-ну), 
Третинники (нині – с. Трительники Волочись-
кого р-ну), верхів’я р. Бог (Південний Буг; бере 
початок біля с. Холодець Волочиського р-ну), 
Зозулинці (нині – с. Великі Зозулинці Краси-
лівського р-ну Хмельницької обл.), Пашутин-
ці (нині – с. Пашутинці Красилівського р-ну), 
Берегелинці (нині – с. Берегелі Красилівсько-
го р-ну), Деркачі (нині – с. Деркачі Старо-
костянтинівського р-ну Хмельницької обл.), 
Повербородинці (нині – с. Вербородинці Старо-
костянтинівського р-ну) [24, с. 48]. «На стику 
волостей Любарської і Чуднівської (київської) 
та Хмільницького староства знаходилися, як 
можна припустити на підставі не дуже виразної 
для даного місця джерельної інформації, – за-
значив М. Крикун, – дві могили під спільною 
назвою Янчиха, мабуть на місці чи десь поблизу 
Сторожової могили. Звідси йшов кордон Поділ-
ля з Київським воєводством – уздовж Чорного 
шляху (північною межею Хмільницького старо-
ства) до могили Гончарихи, а від неї – до самого 
кордону України» [24, с. 48–49].

Східний кордон між Волинським і Київ-
ським воєводствами (раніше – між Волин-
ською і Київськими землями) проходив з пів-
ночі на південь переважно уздовж р. Случ. На 
півночі він починався біля с. Кам’яного, яке 
належало до Київського воєводства і розміщу-
валося на правому березі цієї ріки. На півдні 
Случ розділяла Волинь і Київщину до місця, 
що знаходилося південніше м. Чорториї (нині – 

с. Стара Чортория Любарського р-ну Жито-
мирської обл.) – десь поблизу м. Любара, що 
теж стоїть над Случчю. Звідси волинсько-київ-
ський кордон ішов суходолом до могили Гонча-
рихи, відтинаючи для Волині південну частину 
Чуднівської волості [19, с. 50; 24, с. 88].

Отже, у XVI–XVIII ст. (до першого по-
ділу Речі Посполитої – 1772 р.) південний 
кордон Волинського воєводства проходив 
приблизно такою лінією: р. Західний Буг 
північніше Сокаля – Милятин – Шпико-
лоси – Княже – Журавники – р. Суди-
лівка – р. Стир – Сестрятин – Опарип-
си – Лідихів – Крутнів – Лопушне – Се-
ретець – р. Серет – Малашівці – Івачів 
Долішній – Охримівці – Волочиськ – Ка-
нівка – Бронівка – Видава – Трительники – 
верхів’я р. Південний Буг – Великі Зозулин-
ці – Пашутинці – Берегелі – Деркачі – Вер-
бородинці – Любар – Чорний шлях. 

Зіставляючи її з південною межею по-
ширення волинського діалекту наприкінці 
XIX – на початку XX ст., зауважуємо, що 
вони інколи не збігаються. В одних випадках 
волинський діалект побутував південніше від 
кордону колишнього Волинського воєводства 
(південно-західна частина Житомирської обл., 
північні райони Львівської обл.), в інших, нав-
паки, – північніше від цього кордону (північні 
терени Тернопільської обл.). Ще більші роз-
біжності спостерігаються між східним кордо-
ном Волинського воєводства і східною межею 
поширення волинського діалекту. Нагадаємо, 
що волинсько-київський кордон проходив у 
XVI–XVIII ст. переважно р. Случ, тоді як 
основна східна межа волинського діалекту про-
лягала наприкінці XIX – на початку XX ст. по 
лінії Коростишів – Ружин – Тетеїв, тобто за 
десятки кілометрів від р. Случ. Інакше кажучи, 
волинський діалект побутував і побутує досі на 
тих землях, які ніколи не належали до Волин-
ського воєводства (Волинської землі), або деяка 
їх частина перебувала в його складі лише тим-
часово (один–два десятки років). Зокрема, на 
теренах таких сучасних адміністративно-тери-
торіальних одиниць України, як Романівський, 
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Чуднівський, Бердичівський, Житомирський, 
східна смуга Баранівського, південна частина 
Любарського, південна смуга Пулинського, пів-
денно-західна частина Черняхівського, західна 
смуга Коростишівського, Андрушівського та 
Ружинського районів Житомирської області, 
Козятинський, північно-західна смуга Погре-
бищенського, північна частина Калинівського і 
Хмільницького районів Вінницької області. Усі 
разом вони становлять досить великий за пло-
щею територіальний масив 1, щоб повсюдне по-
бутування тут волинських говірок можна було 
вважати випадковим явищем. 

На наше глибоке переконання, виявлене яви-
ще має конкретне історичне підґрунтя, джерела 
якого сягають пізнього середньовіччя та періо-
ду раннього модерну. Йдеться про перебування 
українських земель у складі різних держав після 
їх захоплення чужинцями в XIV ст. Як відомо, 
Волинське і Київське воєводства опинилися в 
складі Великого князівства Литовського, По-
дільське, Руське і Белзьке воєводства – у скла-
ді Польського королівства. Після 1430-х років 
землі брацлавського Поділля теж були включе-
ні до складу Великого князівства Литовського. 
Належність різних українських земель до різ-
них держав суттєво вплинула на міграційні про-
цеси. Як аргументовано довів М. Крикун, до 
Люблінської унії 1569 року, коли виникла Річ 
Посполита, міщани й селяни мігрували лише в 
межах відповідно Польської корони і Литовської 
держави. Так, за наявними нині кам’янецькими 
земськими книгами, загальна кількість утікачів 
(ідеться лише про християнське населення) ста-
новило в першій половині XVII ст. 9502 роди-
ни, тобто не менше 40–50 тис. осіб [22, с. 341]. 
Однак, як засвідчують джерела, навіть через 
50–100 років після укладення унії між Великим 
князівством Литовським і Польським королів-
ством повну «байдужість» до Поділля прояв-
ляли мешканці північного сусіда – Волинського 
воєводства. Зокрема, за зазначений історичний 
період з Волинського воєводства (Кременець-
кого повіту) на Поділля втекли лише 32 родини 
[22, с. 342–343], тобто менше 0,34 % від усіх – 
9502 – родин. «Це наводить на думку, – на-

голосив М. Крикун, – що волиняни мали свій 
традиційний напрям втеч, який склався ще до 
Люблінської унії – східний, понад волинсько-
подільською межею, яка до 1569 року збігалася 
з відповідною частиною кордону Польської дер-
жави і Великого князівства Литовського» [22, 
с. 344]. 

Місцем зіткнення Подільського, Київсько-
го і Брацлавського воєводств, згідно з актом 
розмежування Київського і Брацлавського во-
єводств від 18 листопада 1791 року, вважали 
«п’ятý чи наріжник подільського урочища Горо-
щий Рох». У 1755 році це урочище було локалі-
зоване «на схід від села Сміли [нині – с. Смі-
ла Хмільницького р-ну. – М. Г.] на Чорному 
шляху – між віддаленими від шляху селом 
Уланівського староства Петриківцями [нині – 
с. Петриківці Хмільницького р-ну. – М. Г.] 
і містечком Київського воєводства Янушполем 
[нині – смт Іванопіль Чуднівського р-ну Жито-
мирської обл. – М. Г.]. Акт розмежування Ки-
ївського і Брацлавського воєводств 1791 року 
також визнав урочище Горощий Рох місцем 
зітк нення трьох воєводств» [19, с. 26; 24, с. 55]. 

На цьому історичному факті акцентуємо 
увагу навмисне, позаяк, прямуючи до Брацлав-
ського воєводства, втікачі-волиняни, щоби не по-
рушити державний кордон, мусили йти вздовж 
волинсько-подільської межі щонайменше до 
урочища Горощий Рох (Ріг). Очевидно, частина 
селян і міщан «губилася» по дорозі, тобто зали-
шалася жити на землях Київського воєводства, 
а частина доходила аж до брацлавського Поді-
лля. Також не викликає сумніву і те, що міграцій-
ний рух утікачів з Волині теренами Київського і 
Брацлавського воєводств не був у формі «прямої 
дороги» чи охоплював заздалегідь визначену 
«смугу осілості». Інакше східні пасма ізоглос пів-
денно-західного наріччя, які на досліджуваних 
теренах представляє волинський діалект, не про-
ходили б аж лінією Радомишль – Попільня – 
Сквира – Ставище – Тальне – Новоукраїнка і 
далі на південь [28, с. 40]. 

Тісний історичний та етнокультурний 
зв’язок Волинського воєводства з Брацлав-
ським підтверджують інші конкретні писем-
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ні свідчення. Так, у королівському «Привілеї 
повернення Волинської землі Королівству 
Польському», виданому у травні 1569 року 
під час роботи Люблінського сейму, декіль-
ка разів фігурує цікаве за змістом уточнення: 
«земля Волинська, тобто воєводства Волин-
ське і Брацлавське» [19, с. 53; 24, с. 94]. Сейм 
1590 року назвав Брацлавське воєводство та-
кож «волинським» [19, с. 53; 24, с. 95]. 

Вплинули на процес поширення на східних і 
південно-східних теренах сучасної Житомирщи-
ни волинських говірок, а заодно й волинських за 
походженням явищ традиційно-побутової куль-
тури події кінця XVIII – початку XX ст. Як 
відомо, після другого поділу Речі Посполитої в 
1793 році східна частина Волині відійшла до Ро-
сійської імперії і стала називатися Заславським 
намісництвом із центром у м. Заславі (нині – 
м. Ізяслав Хмельницької обл.). Після третього 
поділу Польщі в 1795 році до Росії було при-
єднано також західну частину Волині (повіти 
Володимир-Волинський, Ковельський, більшу 
частину Луцького, Кременецького і Дубенсько-
го). У 1797 році утворили Волинську губернію, 
поділивши її на уїзди. У складі цієї губернії те-
риторію Волинського воєводства представляли 
уїзди Володимир-Волинський, Дубенський, За-
славський, Ковельський, Кременецький, Луць-
кий, Острозький, Рівненський, Старокостян-
тинівський, частково – Новоград-Волинський 
[24, с. 108]. Іншу частину становили уїзди, які 
раніше не належали до історичної Волині, а саме: 
Житомирський, Овруцький і східна частина 
Новоград-Волинського [2]. Зрозуміло, у межах 
Волинської губернії міграційний рух також мав 
місце, що й виявилося в поширенні й утверджен-
ні на південно-східних теренах цього адміністра-
тивно-територіального утворення волинських 
говірок та волинських етнографічних рис у по-
всякденній традиційно-побутовій культурі міс-
цевого населення [1; 18; 29]. 

Натомість дещо інша ситуація виникла піс-
ля першого поділу Речі Посполитої на заході 
Волинського воєводства. Зокрема, у 1772 році 
Австрія захопила південно-західну і частко-
во західну частини Кременецького повіту з 

містечками Збаражем, Черниховом (нині – 
с. Чернихів Зборівського р-ну) і Лешневом 
(нині – с. Лешнів Бродівського р-ну). Площа 
зайнятої австрійцями території сягала 1095 км2. 
Спершу вона належала до Кременецького, а по-
тім – до Тернопільського і Бродівського дис-
триктів (округів), які перебували у складі Ко-
ролівства Галіції і Лодомерії [24, с. 98]. Однак, 
як засвідчують етнографічні й мовознавчі (діа-
лектологічні) дослідження, це не надто суттєво 
вплинуло на південну межу історико-етногра-
фічної Волині. Так, Архип Данилюк провів пів-
денну межу Волині як «історико-етнографічної 
області» по лінії Угнів – Хлівчани – Любе-
ля – Жовтанці – Буськ – Підкамінь – Виш-
нівець – Ланівці і далі в напрямку до верхів’я 
р. Случі [10, с. 10], тобто значно південніше, ніж 
простягалися волинські землі, які після трьох 
поділів Речі Посполитої опинилися в складі Ро-
сійської імперії. Це ж підтверджують результа-
ти праці відомого львівського етнолога Романа 
Радовича, який на основі типових архітектурно-
етнографічних особливостей житла українців 
Опілля (південних сусідів волинян) встановив, 
що північна межа опільського народного будів-
ництва проходить «орієнтовно з заходу на схід 
по південних окраїнах Яворівського району, 
вище Львова, нижче Буcька, Золочева – аж до 
Зборова» [31, с. 105–106]. Інакше кажучи, пів-
нічніше від цієї умовної лінії вже лежать землі 
історико-етнографічної Волині. 

Насамкінець треба з’ясувати, чому говірки 
волинського діалекту побутують у північних 
місцевостях сучасної Вінницької області, біль-
ша частина яких до Люблінської унії і після неї 
належала до Подільського воєводства. Як уже 
знаємо, у першій половині XVII ст. волиняни-
втікачі оминали землі цього краю, прямуючи 
до Брацлавського воєводства через землі Ки-
ївського воєводства. Однак ситуація докорінно 
змінилася на початку XVIII ст., після укла-
дення 1699 року Карловицького миру, за яким 
Річ Посполита знову повернула собі землі По-
дільського воєводства. Як відомо, у 1672 році 
воно відійшло до Османської імперії за умова-
ми Бучацького мирного договору. Перебування 
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понад чверть століття у складі Порти призвело 
до величезного спустошення Поділля та обез-
люднення його території через воєнні дії, що ве-
лися тут під час турецького панування [25; 33]. 
Відтак польська шляхта всіляко заохочувала 
переселення на ці землі селян і міщан з інших 
воєводств Польсько-Литовської держави; і до 
середини XVIII ст. Подільське воєводство вже 
було відносно добре заселене [23]. 

Переселення з Руського, Белзького, Волин-
ського та інших воєводств розпочалося і набра-
ло розмаху відразу ж після звільнення Поділь-
ського воєводства від османського панування. 
Втікачі селилися на подільській землі скрізь, 
хоча спостерігалися і деякі особливості стосов-
но напрямків їхнього переміщення. Найкраще 
це засвідчує інвентар Меджибізької волості від 
1717 року, який стосується розміщених у пів-
нічній частині Летичівського повіту містечок 
Меджибіж, Слобода, Требухівці, Стара Сеня-
ва й Нова Сенява, Миколаїв, чотирьох хуторів 
і 22 сіл [21, с. 6]. Нині вони належить до різних 
районів Хмельницької області (Летичівського, 
Старосинявського, Хмельницького, Деражнян-
ського та ін.). Інвентар Меджибізької волості 
1717 року цінний передусім тим, що містить 
конкретні відомості про походження втікачів, 
які поселилися на її території. Зокрема, серед 
1345 прихожих підданих у волості вихідці з Во-
линського воєводства становили 761 родину, 
тобто більшу частину. З них 341 родина походи-
ла з Кременецького повіту, 218 родин – з Луць-
кого повіту, 24 родини – з Володимирського по-
віту [21, с. 15–16]. Вихідці з Волині становили 
більшість або їх було порівняно багато майже в 
усіх тогочасних поселеннях Меджибізької во-
лості. Так, у с. Митківцях (нині – с. Митківці 
Летичівського р-ну) – 50 прихожих з 51 особи 
[11, с. 101–103], у с. Орлинцях (нині – с. Малі 
Орлинці Хмельницького р-ну) волиняни ста-
новили 26 прихожих із 38 осіб [11, с. 143–144], 
у с. Копачівці (нині – с. Копачівка Дераж-
нянського р-ну) – 25 прихожих із 44 особ [11, 
с. 157–159] тощо. 

Усе сказане про властиві для Летичівсько-
го повіту Подільського воєводства міграційні 

процеси в першій половині XVIII ст. дають нам 
підстави вважати, що аналогічні чи подібні яви-
ща спостерігалися і в сусідньому з ним повіті – 
Хмільницькому. Так чи інакше, але історичні 
джерела однозначно підтверджують цілком за-
кономірну наявність великого відсотка волин-
ських елементів у мовно-культурній спадщині 
населення північних районів сучасних Хмель-
ницької і Вінницької областей, які в минулому 
належали до Подільського воєводства. Вони ж 
дають нам підстави і для загальних висновків 
щодо меж Волині як етнографічної одиниці. 

Перше: основні терени побутування волин-
ських говірок, які локалізували українські діа-
лектологи, сформувалися вже в періоди пізнього 
середньовіччя і раннього модерну. Що найваж-
ливіше, південна межа поширення волинського 
діалекту наприкінці XIX – на початку XX ст. 
майже збігається з південним кордоном Волин-
ського воєводства XV–XVIII ст. та східним 
маршрутом пересування волинян-утікачів, які 
прямували до Київського і Брацлавського во-
єводств на постійне місце проживання вздовж 
південного кордону Волинського воєводства. 
Східна межа побутування волинських говірок 
сформувалася внаслідок східного напрямку мі-
грації селян і міщан Волинського воєводства та 
приєднання західної частини колишнього Ки-
ївського воєводства до Волинської губернії на-
прикінці XVIII ст. Північні землі Подільського 
воєводства волиняни заселили в першій поло-
вині XVIII ст., після їх звільнення від пануван-
ня Османської імперії.

Друге: зважаючи на достовірні результати 
сучасних українських діалектологів, а також 
окремих етнологів, уважаємо, що наприкінці 
XIX – на початку XX ст. східна межа іс-
торико-етнографічної Волині проходила по 
лінії: Старосільці – Коростишів – Андру-
шівка – Ружин – Дзюньків – Тетеїв. Пів-
денна межа цієї етнографічної одиниці сяга-
ла північних окраїн таких населених пунктів: 
Тетеїв – Погребище Друге – Калинівка – 
Хмільник – Стара Синява – Красилів – Во-
лочиськ – Збараж – Зборів – Золочів – 
Глиняни – Запитів – Жовква – Рава Руська. 
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Summary

The author of the article raises a chain of important problem issues concerning to the current state of 
historical and ethnographic division into districts of Ukraine. The absence of the Ethnographical Atlas of 
Ukraine is the largest problem. Therefore, the ethnologists have to base themselves on the other reliable 
sources – The Ukrainian Language Atlas – especially during the localization of various ethnographic units 
and identification of their disputable borders. The Southern and Eastern boundaries of the historical and 
ethnographic Volyn belong to this category.

According to The Ukrainian Language Atlas, the Southern borderline of Volyn dialect is located 
approximately on the line Belz – Mosty Velyki – Busk – Zolochiv – Zbarazh – Krasyliv – Khmilnyk – 
Kalynivka – Teteyiv; the Eastern border is over Teteyiv – Ruzhyn – Korostyshiv. 

According to the ancient written sources, the territory of Volyn dialects circulation, localized by Ukrainian 
dialectologists, has been formed mainly in the XV–XIX centuries. Thus, the Southern boundary of Volyn 
dialect circulation in the late XIXth – early XXth centuries corresponds nearly with the Southern border 
of Volynian Voivodeship in the XV–XVIII centuries and the Southern route of the refugees from Volyn, 
who have bent their steps to Kyiv and Bratslav Voivodeships for permanent residence. In particular, lower 
middle class citizens and peasants of Volynian Voivodeship have migrated to the East using a traditional 
route, created before the Lublin Union (1569) – above the Volhynian and Podillia borderline. The Eastern 
boundary of Volyn dialects circulation has appeared as a result of Volynians migration in this direction 
and the joining of the Western part of the former Kyiv Voivodeship to the Volhynian Province in the late 
XVIIIth century. After the historical sources, the Northern territories of Podillia Voivodeship have been 
colonized by Volynians in the first half of the XVIII century after the liberation of these territories from the 
Ottoman Empire supremacy (1699). 

Taking into consideration the marked historical circumstances and also the trustworthy scientific 
corollaries of current Ukrainian dialectologists and certain ethnologists, the author considers that in the 
late XIXth – early XXth centuries the Eastern boundary of historical and ethnographic Volyn has been 
located on the line Starosiltsi – Korostyshiv – Andrushivka – Ruzhyn – Dziunkiv – Teteyiv. The 
Southern borderline of this ethnographic unit has reached the Northern outskirts of Teteyiv – Pohrebyshche 
Druhe – Kalynivka – Khmilnyk – Stara Syniava – Krasyliv – Volochysk – Zbarazh – Zboriv – 
Zolochiv – Hlyniany – Zapytiv – Zhovkva – Rava Ruska.

Keywords: Ethnology, Ukraine, historical and ethnographic zoning, problem issues, The Ukrainian 
Language Atlas, historical sources, Southern and Eastern boundaries of historical and ethnographic Volyn.
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УКРАЇНСЬКА НЕОЛІНГВІСТИКА:  
ПОШУКОВИЙ ПРОСТІР, НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ

Лариса Шевченко

ÓÄÊ  81-11:811.161.2

Сучасне мовознавство переорієнтовує лінгвістику на вирішення комунікативних завдань, стратегій і тактик, що 
свідчать про функціональний ресурс мови, її перспективу. Українська неолінгвістика в її актуальних напрямах медіа-
лінгвістики, юрис-, бізнес-, політлінгвістики, лінгвістичної іміджелогії, інших модерних напрямів покликана створи-
ти науковий простір, де вирішуються проблемні питання мовознавства.

Ключові слова: неолінгвістика, медіалінгвістика, юрислінгвістика, політична лінгвістика, стилістика україн-
ської мови.

Current Language Studies shift Linguistics into the solving of communication tasks, strategies and tactics. All of them are 
considered as a marker of the language functional resources, its prospects. Ukrainian Neolinguistics, manifested by Media, 
Legal, Business, Political Linguistics, and other modern branches is aimed to develop a scientific sphere, where Linguistic 
scientific problems are solved.

Keywords: Neolinguistics, Medialinguistics, Legal Linguistics, Political Linguistics, Ukrainian language Stylistics.

Поняття «неолінгвістика» є одним з на-
укових, а отже, предметних маркерів інфор-
маційної ери в цивілізації. Якщо звернутися 
до семантичного обсягу цього поняття, мож-
на спостерегти неоднозначність, а часом і 
супереч ливість у розумінні змісту неолінгвіс-
тики, що пояснюється вочевидь різними пара-
дигмами пізнання, сформованими чи такими, 
які ще тільки формуються, або гіпотетично 
можуть з’являтися в мовознавстві. 

Лінії дискусії окреслюють дуалізм тради-
ційних парадигм, з усім спектром наукових 
досягнень, результатів і апробованих методів 
аналізу мовних явищ, а в іншій частині спект-
ра – інноваційного знання, співмірного із ча-
сом цивілізації, викликами та тенденціями її 
розвитку.

Часто лінгвістичні дискусії формалізу-
ються в семантиці складників композита нео-
лінгвістика, де формант «нео» автоматично 
відносить поняття до нового, перспективного, 
очікуваного, сучасного. Пояснювальна здат-
ність такого підходу обмежується тим, що 
напів афікс «нео» позначає не тільки предмет-
ну сферу «нової» лінгвістики, але й цілий ряд 
аналогових за будовою, проте різних за зміс-
том, хронологією, напрямами гуманітаристи-
ки знання (див., зокрема, неологія, неокласи-
цизм, неокласики, неофіти та ін.).

Щодо хронології як часової віднесеності 
саме до сучасного чи перспективного знання по-
няття неолінгвістика також не дістає надійних 
пояснень, якщо зіставити його з традиційним – 
лінгвістика. Адже в різні періоди становлення 
й розвитку мовознавства можна натрапити на 
уточнювальну форму наукового аналізу – су-
часна / модерна / нова лінгвістика: спостеріга-
ємо назване означення щодо номінації лінгвіс-
тики і в ХІХ, і у ХХ, і сьогодні, вже у ХХІ ст.

Існують й інші, філософські за сутністю по-
яснення щодо відмінностей понять «лінгвісти-
ка» й «неолінгвістика» – критерії розрізнення 
в цьому випадку спираються на аргументацію 
еволюціонізму, здатність людини змінюватися в 
часі, накопичувати досвід, відповідно щоразу на 
вищому рівні систематизації та наукової абстрак-
ції інтерпретувати набуті досвід і знання, а отже, 
еволюціонувати від традиційної лінгвістики (яку 
ще й досі часто відносять тільки до емпіричної 
науки) – до неолінгвістики, яка не обмежується 
знанням про систему і структуру мови. 

Критерії еволюціонізму розробляються, як 
відомо, у різних філософських напрямах і діс-
тають, на наш погляд, серйозної аргументації у 
філософії мови. Проте поняття неолінгвістики 
залишається в названій філософській поста-
новці проблеми операційним, але не домінант-
ним: предметність еволюціонізму полягає пе-
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До 100-річчя Національної академії наук України

редусім у розробці інших питань – часу, руху, 
змін, буттєвості людини, розвитку її свідомос-
ті та ін. (згадаймо хоч би великого діалектика 
Гегеля з його увагою до рівнів мислення люди-
ни та мовних форм, які їх репрезентують, але 
без жодної уваги до мовознавства).

Як перспектива розвитку лінгвістики, її від-
повідна новому часові модель наукової рефлек-
сії, неолінгвістика аналізується в теорії інтелек-
туалізації літературної мови [42]. Йдеться про 
синкретичний аналіз, де об’єднуються вже на-
звані підходи до розвитку мови й мовознавства 
з результатом інших наук про людину, її мову, 
соціокультурні функції мови, здатність бути ін-
телектуальним інструментом в осягненні циві-
лізаційної перспективи. З погляду еволюціоніз-
му закономірність об’єднання наукових знань 
про людину, її диференційну характеристи-
ку – мову, мовну свідомість як інтелектуальну 
рефлексію на світ, функціональний ресурс мови 
й відповідно спеціалізацію мовних одиниць є 
доведеною і продуктивною. 

Найперше синкретизму наукових знань 
сприяла продуктивна для науки ХХ ст. 
(але й сьогодні) теорія функціоналізму, з її 
зосередже ністю на спектрі можливих функ-
цій мови, її соціальній і культурній динамі-
ці, обґрунтуванні мотиваційних (екстра- й 
інтралінгвістичних) критеріїв щодо добору 
й використання мовних одиниць. Вихід сис-
темно-структурного знання (а ще раніше – 
описової граматики) у бурхливий світ мно-
жинно прогнозованих комунікативних сфер / 
функціональних стилів спричинив до ефекту 
дослідницького простору, який безкінечно 
розширюється. Атрибуція «функціональний» 
часом стає надлишковою не тільки у стиліс-
тиці (бо і справді перспектива зосереджується 
на реальних інтенціях мови, що співвідносні з 
ритмами життя), але і в інших мовознавчих на-
прямах – граматиці, лексикографії та ін., для 
яких недостатньо констатувати мовне явище  
чи його формалізовані варіанти. До уваги 
неод мінно мають братися мотивації виникнен-
ня мовного явища, його спеціалізації відповід-
но до сфер комунікації, можливого розвитку.

Із цього погляду соціо- чи психолінгвісти-
ка є, безумовно, інноваційним знанням попе-
реднього століття, що активно розвивається 
й сьогодні, інтегруючи результати наукових 
спостережень і методик у загальну теорію ін-
телектуальної еволюції літературної мови.

Насправді навіть приблизний перелік іннова-
ційних для лінгвістики напрямів науки є достат-
ньо великим – нейролінгвістичне програмування, 
комп’ютерне моделювання, лінгвістична експер-
тиза, медіалінгвістика, юридична лінгвістика, 
політична лінгвістика, бізнесова лінгвістика, лінг-
вістична іміджелогія, PR-лінгвістика та ін. – усі 
вони є синкретичними за природою і заповнюють 
вкрай важливі для розуміння процесів розвитку 
соціальної людини наукові лакуни.

У зв’язку зі сказаним постає ряд питань, 
основними з яких (відповідно до заявленої 
проблеми) є: 

- як названі інноваційні напрями лінгвістики 
репрезентовані в українському мовознавстві? 

- чи можна їх номінувати за загальним по-
няттям неолінгвістика? 

- чи повною мірою відображає сформова-
на сьогодні інноваційна лінгвістика тенденції 
розвитку й необхідні комунікативні запити ін-
формаційної ери цивілізації?

Українське мовознавство з відомих при-
чин історико-культурних і соціальних особли-
востей розвитку достатньо тривалий час було 
зосереджене на вирішенні фундаментальних 
дослідницьких завдань, серед яких: історико- 
етимологічний аналіз процесів становлення й роз-
витку української мови (І. Огієнко, Л. Булахов-
ський, І. Білодід, Ю. Шевельов, В. Русанівський, 
В. Скляренко, Г. Півторак, В. Німчук, їхні учні й 
дослідники, які створили переконливу панораму 
історичної тяглості й само достатності української 
мови); дослідження граматичної та фонетич-
ної систем української мови, де до вже названих 
учених можна додати І. Кучеренка, Н. Тоцьку, 
Л. Скалозуб, О. Тараненка, А. Загнітка, І. Вихо-
ванця, К. Городенську, численних і продуктивних 
авторів дисертаційних робіт і граматик для уні-
верситетської дидактики; порівняльно-історичні 
дослідження, вивчення міжмовних контактів і 
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зв’язків (О. Потебня, Л. Булаховський, О. Тка-
ченко, О. Тараненко, К. Тищенко та ін.); аналіз 
семантики слова в дискурсах внутрішньої форми, 
етнопсихології, лінгвофольклористики, що знач-
ною мірою спираються на потебнянську тради-
цію (О. Потебня, С. Єрмоленко, Л. Лисиченко, 
Н. Слухай, Ю. Дядищева-Росо вецька та ін.); 
пізнання можливостей слова в тексті різних сти-
льових, жанрових і комунікативних ситуаціях 
(В. Русанівський, Д. Баранник, М. Пилинський, 
С. Єрмоленко, Т. Панько, Л. Лисиченко, Л. Пус-
товіт, Ф. Бацевич, М. Голянич, Л. Ставицька, 
дослідники київської, харківської, львівської та 
інших наукових шкіл, які активно працюють у 
сучасному українському мовознавстві); форму-
вання принципів і засад наукової лексикографії, 
що включає і практичну діяльність лексикографів 
зі створення базових, фундаментальних лексико-
графічних праць історичного, етимологічного, 
загального словника української мови, фразео-
логічного, комплексу термінологічних словників 
із хімії, юриспруденції, медицини, фізики, геоло-
гії, математики, інших галузей наукового знання, 
дискурсивних словників, які репрезентують гра-
матичну будову мови, її варіативні можливості та 
здатність до функціонального заміщення мовних 
одиниць – синонімічних, антонімічних, епітет-
них та ін. (бібліографія цих робіт є переконливою 
і може становити окрему дослідницьку працю); 
аналіз процесів терміно творення, систематизації 
та структурування термінів, взаємозалежностей і 
взаємозумовленостей української терміносистеми 
й універсальних для наукової сфери міжнародних 
терміносистем (Т. Панько, І. Білодід, Т. Кияк,  
І. Кочан, Г. Мацюк та ін.); теоретичне й лінгво-
філософське осмислення онтологічних інтенціо-
нальних характеристик мови, формулювання 
принципів і критеріїв її епістемного пізнання 
(О. Потебня, пізніше – Л. Булаховський, О. Бі-
лецький, О. Мельничук, С. Кримський, Т. Ру-
денко, Ф. Бацевич та ін.).

Зауважимо, що в класичній українознавчій 
традиції відбулися й відбуваються процеси, ха-
рактерні для наукового знання взагалі – з одного 
боку, спеціалізація, що передбачає заглиблення в 
проблему, її докладне вивчення й аргументацію, 

з другого, – розширення спектра досліджува-
ної проблематики, вихід у суміжні сфери аналі-
зованого питання, з відповідною постановкою 
нових завдань, іншого рівня наукової абстракції 
та можливих узагальнень. Думаємо, що в діа-
лектиці названого пізнавального процесу вияв-
ляється зрілість науки, як і масштаб дослідника, 
який від конкретно-наукового аналізу виростає 
до узагальнень, здатності комплексно вивчити 
спостережувані об’єкти. Врешті, саме такою по-
стала українська лінгвістика вже від початку сис-
темного формування наукового напряму. Най-
цитованіший у філології (і не тільки) О. Потебня, 
як відомо, запропонував науковій громадськості 
глибоку граматичну теорію і водночас одну з най-
перших в україністиці праць з філософії мови, яка 
з часом не втрачає своєї актуальності. Ученими 
поліфонічного спектра досліджень були і є Л. Бу-
лаховський, О. Білецький (на цю характеристику 
в оцінці названих наукових особистостей вказує, 
зокрема, і їхній учень – Ю. Шевельов – у ме-
муарній прозі), В. Русанівський, О. Мельничук, 
В. Скляренко, Л. Лисиченко, О. Ткаченко та ін. 
Число наукових особистостей можна продов жу-
вати і продовжувати, і такий перелік для україн-
ської лінгвістики є оптимістичним.

Таким чином, фундаментальні теоретич-
ні засади і сформований погляд на системно-
структурну будову української мови, її істо-
ричні витоки, еволюційні зміни, аргументація 
щодо здатності національної мови вербалізува-
ти мовну свідомість народу й бути універсаль-
ним інструментом соціальної та міжособистіс-
ної комунікації в новому часі вже сформовані. 
Залишається питання перспективи.

Неолінгвістика власне і постає як відповідь 
наукової спільноти на виклики часу, позначе-
ного як інформаційна ера в сучасній цивіліза-
ції. Розподіл наукових галузей на фундамен-
тальні та прикладні втрачає однозначність, 
чіткість і певною мірою дискредитує оцінність 
результатів наукових досліджень.

Візьмемо до аналізу, наприклад, медіалінгвіс-
тику. Синкретичність назви очевидна. Об’єктом 
є мова у сфері соціальної комунікації. Пред-
метність наукових спостережень широка – від 

www.etnolog.org.ua

І
ібліографія

І
ібліографія

ановити Іановити окр Іокрему Іему
оцесів Іоцесів те Ітерміно ІрмінотвІтв

руктурування Іруктурування те Ітермінів,Ірмінів, взІвз
аємозумовленостей Іаємозумовленостей ук ІукраїнськоїІраїнської

на ІнауковоїІуковоїнауковоїна Інауковоїна сфеІсфериІри
. Панько,І. Панько, І. ІІ. Білодід,ІБілодід,

теІте

М
зики,

М
зики,

укового

М
укового зн

М
знання,

М
ання,

реп

М
репрезентують

М
резентують гр

М
гра

М
а-

М
-

ріативні

М
ріативні мо

М
можливості

М
жливості та

М
та

нкціонального

М
нкціонального за

М
заміщення

М
міщення мов

М
мовних

М
них

онімічних, Монімічних, ан Мантонімічних,Мтонімічних, епіМепітетМтет-М-
ібліографія Мібліографія ци Мцих Мх ро МробітМбіт єМє пеМпереконливоюМреконливою

ему Мему до МдослідницькуМслідницьку прМпрацю);Мацю);
орення,Морення, сиМсистематизаціїМстематизації

аємозалежностейМаємозалежностей
теМтерміносистемиМрміносистеми

міжМміж

ської

М
ськоїФ

имологічного,

Ф
имологічного,

азео- Фазео-
овників Фовників

оло Фоло- Ф-
ання, Фання,

перших

Ф
перших
з

Ф
з ча

Ф
часом

Ф
сом

по

Ф
поліфонічного

Ф
ліфонічного

лаховський,

Ф
лаховський, О. 

Ф
О. 

вФв оціФоцінціФнці наФназванихФзваних
зокФзокрема,Фрема, і їФі їхнійФхній учФучень –Фень –
муарнійФмуарній прФпрозі),Фозі), В. ФВ. Русанівський,ФРусанівський,
В. ФВ. Скляренко,ФСкляренко, Л. ЛФЛ. Л
ЧиФЧислоФсло наФнауковихФуковихнауковихнаФнауковихна
ватиФвати іФі прФпр
ськоїФської лФл Е

рмування

Е
рмування

у

Е
у фі

Е
філології

Е
лології

за

Е
запропонував

Е
пропонував

ибоку Еибоку гр ЕграматичнуЕаматичну теЕтеоріюЕорію іЕіперших Еперших в Ев ук ЕукраїністиціЕраїністиці прЕпрацьЕаць зЕз фіЕфі
не Ене вт ЕвтрачаєЕрачає свЕсвоєїЕоєї акЕактуальності.Етуальності.

ліфонічного Еліфонічного сп ЕспектраЕектра доЕдослідженьЕсліджень
БілецькийЕБілецький (нЕ(наЕа

наЕнауковихЕуковихнауковихнаЕнауковихна



25

До 100-річчя Національної академії наук України

специфіки функціонування мовних одиниць у 
медіастилі, його жанрових формах і підстилях, на 
різних типах носіїв (паперових, електронних, зву-
кових, візуальних), у комунікації міжособистіс-
ній, у різних соціальних стратах (з урахуванням 
мовної комунікації серед реципієнтів, різних за 
віком, соціальним статусом, рівнем культури, міс-
цем проживання, світоглядом та ін.). Коректність 
наукового забезпечення аналізу передбачає та-
кож врахування органічних взаємозалежностей 
між літературною мовою і мовним ресурсом, який 
належить до мовного реєстру національної мови, 
але перебуває поза літературною нормою (тери-
торіальні та соціальні діалекти).

Самодостатнє питання – неологія, інтер-
націоналізація лексичного та фразеологічного 
складу мови як активних процесів у сучасному 
глобалізованому світі, що передусім виявляють-
ся в медіамові. Насправді предметна сфера меді-
алінгвістики безкінечно і стрімко формує нові й 
нові наукові завдання, що потребують не тільки 
швидкої відповіді, але й формування світоглядно-
наукової парадигми, у якій покликання на уста-
лену норму й узус уже сьогодні є недостатніми. 
У наукових дискусіях і практиці наукового спіл-
кування немає однозначної відповіді на реальне 
мовне явище – літературну медійну фразеоло-
гію, поширений певний нормативно-естетичний 
скептицизм щодо сленгових форм (наприклад, 
в інтернет-комунікації, рекламі), лінгвісти часто 
не мають одностайної думки про реалії мовного 
життя, намагаючись не осмислити його у склад-
ному світі динамічної культури, пришвидшеного 
(як твердять фізики) часу, нових способів пере-
дачі інформації, врешті, жорсткої конкурентності 
культур, до яких належить і мова. 

Отож, чи можна дістати відповіді на ці та 
інші численні питання лінгвістові, який за-
лишиться в межах компетенції тільки свого 
фаху? Інтралінгвістичні мотивації, апробовані 
ще у ХХ ст., дістають у наш час особливої по-
яснювальної здатності в такій динамічній сфе-
рі суспільної комунікації, як медіа. Соціальні, 
політичні, культурні та інші мотивації визнача-
ють як рівень, так і форму масової комунікації, 
безумовно, впливають на мову, її рух і, наголо-

симо, перспективу розвитку. На нашу думку, 
без знання соціальної психології, соціології, 
політології, історії культури, а ще – основ 
нейро лінгвістики, політтехнологій, інших сфер  
знання, які дадуть змогу об’єктивно розглянути 
процеси, що відбуваються у мові медіа, медіа-
лінгвістика не є перспективною. І що більше 
об’єктивних мотивацій враховуються в аналізі 
медійної комунікації, то вагомішим є науковий 
результат. Прогностичний аспект таких дослі-
джень – спостереження тенденцій розвитку 
мови, можливі пропозитиви щодо регулятив-
них механізмів у мовній політиці, стилістичній 
нормі, прийнятних чи неприйнятних змінах у 
системо-структурній будові самої мови.

Як гуманітарна наукова сфера українська 
медіалінгвістика не може існувати в опозитивній 
моделі фундаментально-прикладного знання. 
Фундаментальне, як відомо, набуває ціннос-
ті, якщо аналізує час і простір культури, реа-
лії буття мови, на яких вибудовується прогноз 
щодо її існування, конкурентності, здатності до 
комунікативної повноти й ефективності.

І саме таке розуміння медіалінгвістики до-
зволяє нам віднести її до неолінгвістики – син-
кретичного, як уже наголошувалося, напряму, 
який формує наукову перспективу у світовому 
мовознавстві. Дозволимо собі наголосити на 
такій позиції, що неодноразово аргументува-
лася нами на поважних наукових конференці-
ях (зокрема, у Києві, Варшаві, Познані, Бел-
граді та інших містах) і на сторінках фахових 
періодичних видань (наприклад, наш збірник 
«Актуальні проблеми української лінгвістики: 
теорія і практика», № 26–35).

Медіалінгвістика як науковий дискурс зо-
середжений на медіакомунікації, що є особ-
ливою вербальною системою інформаційного 
діалогу в суспільстві, очевидно реалізує нову 
мовну дійсність, а отже, потребує адекватно-
го інтелектуального інструментарію для пояс-
нень і передбачень процесів, що відбуваються 
в мові в добу інформатизації.

Українське мовознавство як життєдайний на-
уковий організм реагує на виклики часу. Ще з 
60–70-х років минулого століття, коли лінгвіс-
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тика обґрунтовує категорії стилістичної норми 
(М. Пилинський), у Дніпропетровську (нині – 
м. Дніпро) формується школа, спрямована на 
аналіз різних типів медійної комунікації (Д. Ба-
ранник), а в Інституті мово знавства ім. О. О. По-
тебні НАН України розробляються пробле-
ми жанрів і стилю масової інформації загалом 
(В. Русанівський, С. Єрмоленко та ін.), відбува-
ється актуалізація дослідницьких питань. 

Входження медіалінгвістики до кола іннова-
ційних напрямів філології відбувається пізніше. 
У наш час, коли поняття неолінгвістики є до-
статньо апробованим і навіть, дозволимо собі 
сказати, тривіальним у світовій науці, укра-
їнська медіалінгвістика має певні відповіді на 
інформаційні виклики. Київська медіалінгвіс-
тична школа продуктивно працює над різними 
загальними і частковими медіалінгвістичними 
проблемами (О. Стишов, Л. Куд рявцева, С. Че-
меркін, Д. Сизонов, Л. Шулінова, Д. Дергач 
та ін.), формується одеська медіалінгвістична 
школа (М. Мамич та ін.), в активі якої – дві 
міжнародні конференції («Людина і право в 
мові ЗМІ», 2017, 2018 рр.), захищено численні 
дисертації, прямо або фрагментарно звернені до 
окремих проблем медіалінгвістики (їхня тема-
тична бібліографія, очевидно, ще потребує впо-
рядкування). 

Найоперативнішою і найсерйознішою від-
повіддю на виклики часу вважаємо відкриття 
в Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка спеціалізації «Медіалінг-
вістика» у бакалавріаті та відповідної спеціа-
лізації в межах програми підготовки магістрів. 
Українські медіалінгвісти забезпечили універ-
ситетську дидактику авторськими програмами 
для різних рівнів спеціалізації, термінологіч-
ним інструментарієм, представленим у виданні 
«Медіалінгвістика. Словник термінів і понять» 
(Л. Шевченко, Д. Дергач, Д. Сизонов) [17], 
постійна медіалінгвістична рубрика із широ-
ким колом авторів є у фаховому періодично-
му виданні «Актуальні проблеми української 
лінгвістики: теорія і практика», що входить 
до міжнародних наукометричних баз Index 
Copernicus, ERIH+, РИНЦ, ResearchBib.

Проте питання залишаються. Сформована 
у західній науці вже нова традиція є дина-
мічнішою, концептуально осмисленою, з ен-
тузіазмом сприйнятою суспільством як синтез 
наукових знань про різні сфери інтелектуальної 
діяльності. Медіалінгвістика (і вужче – медіа-
стилістика) вільно входить до системи універ-
ситетської підготовки провідних університетів 
Європи й Америки. Неолінгвістичний напрям 
як окремий зазначено в університетській осві-
ті ряду німецьких, прибалтійських, польських, 
російських та інших університетів світу. В ас-
пекті різних теорій і методологій розробляються 
ідеї про функціональний статус мови в сучасно-
му суспільстві, форми і принципи її адаптації до 
викликів інформаційної цивілізації.

Ще складніша ситуація з іншими напрямами 
неолінгвістики – юрислінгвістикою, лінгвістич-
ною експертизою, іміджелогією, інформаційни-
ми лінгвотехнологіями та ін. У багатьох випадках 
українські мовознавці тільки починають форму-
лювати важливі для нашої науки проблеми, як 
це відбувається з юрислінгвістикою (Ю. Пра-
дід, Д. Сизонов та ін.), створюють операційний 
термінологічний апарат для концептуального 
представлення напряму [45], формулюють від-
повідні спеціалізації (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Інститут 
філології, спеціалізація «Лінгвістична експерти-
за» для бакалавріату), зосереджуються на підго-
товці дисертаційних робіт з інноваційних галузей 
знань – лінгвістичної іміджелогії, юрислінгвіс-
тики, PR-лінгвістики та ін.

Безумовно, велику перспективу має проект, 
заснований академіком В. Широковим «Все-
український лінгвістичний діалог». Ідеолог проек-
ту, теоретик і один з найавторитетніших фахівців  
у сфері лінгвотехнологій, В. Широков вибудо-
вує конкурентну модель інноваційного знання, 
де інтелектуальні інтенції людини, вербалізова-
ні в мові, будуть співмірними з технологічними 
можливостями передачі та творення інформації 
в сучасному суспільстві. Що більше, мовознавчі 
завдання стимулюватимуть розвиток технологій, 
що й передбачає зміст неолінгвістики як синкре-
тичного напряму в сучасному пізнанні світу.

www.etnolog.org.ua

Ійоперативнішою Ійоперативнішою
ви Івиклики Іклики ча ІчасуІсу

на ІнаціональномуІціональному
евченка Іевченка с ІспеціалізаціїІпеціалізації
акалавріаті Іакалавріаті таІта віІвідповідноїІдповідної

ограмиІограми піІпідготовкиІдготовки
забеІзабе

М
як

М
якої –

М
ої –

Людина

М
Людина і

М
і пр

М
право

М
аво

хищено

М
хищено чи

М
численні

М
сленні

агментарно

М
агментарно зв

М
звернені

М
ернені до

М
до

діалінгвістики

М
діалінгвістики (ї

М
(їхня

М
хня те

М
тема

М
ма-

М
-

оч Мочевидно, Мевидно, щеМще поМпотребуєМтребує впМвпоМо-М-

і Мі на МнайсерйознішоюМйсерйознішою віМвід-Мд-
вв МвважаємоМажаємо віМвідкриттяМдкриття

унМуніверситетіМіверситеті
пеціалізаціїМпеціалізації «М«МедіалінгММедіалінг

дповідноїМдповідної

пр

М
пр
повідніМповідні
Ф

Че

Ф
Че-

Ф
-

ергач Фергач
діалінгвістична Фдіалінгвістична

ої – Фої – дв Фдві Фі
в Фв

вик

Ф
викликів

Ф
ликів
Ще

Ф
Ще ск

Ф
ск

не

Ф
неолінгвістики –

Ф
олінгвістики –

ною

Ф
ною ек

Ф
експертизою,

Ф
спертизою,

миФми ліФлінгвотехнологіямиФнгвотехнологіями
укФукраїнськіФраїнські мовФмовознавціФознавці
люватиФлювати ваФважливіФжливі длФдл
цеФце віФвідбуваєтьсяФдбувається
дід,Фдід, Д. СФД. СизоновФизонов
теФтермінологічнийФрмінологічний

едставленняФедставлення

Е
ших

Е
ших

те

Е
теорій

Е
орій і

Е
і ме

Е
ме

фу

Е
функціональний

Е
нкціональний

спільстві, Еспільстві, форЕформиЕми іЕі прЕпринципиЕинципи
ликів Еликів ін ЕінформаційноїЕформаційної цивЕцивілізації.Еілізації.

ладнішаЕладніша сиЕситуаціяЕтуація зЕз інЕіншимиЕшими
олінгвістики –Еолінгвістики – юрЕюрислінгвістикою,Еислінгвістикою,

спертизою,Еспертизою, імЕіміджелогією,Еіджелогією,
нгвотехнологіямиЕнгвотехнологіями та Ета ін.Еін.



27

До 100-річчя Національної академії наук України

Українська неолінгвістика, отже, є об’єктив-
ною науковою реальністю, що відображає за-
гальні тенденції інтелектуального розвитку 
людини, її можливості адекватно та перспек-
тивно будувати, конструювати й осмислюва-
ти проблеми суспільного розвитку. Співмірна 
зі світовим науковим пошуком, неолінгвісти-
ка в Україні має серйозну перспективу, хоча 

й потребує консолідації зусиль, вироблення 
наукової стратегії розвитку, визначення й об-
ґрунтування пріоритетних завдань. Вреш-
ті, бачення перспективи – це вже крок на 
шляху до неї за умови консолідації фахових 
зусиль і ритму наукової конструктивної ро-
боти, яка відповідатиме ритму інформаційної  
цивілізації.

Джерела та література 

1. Баранник Д. Х. Текст как высшая форма 
реализации коммуникативной функции речи 
и его основные единицы. Семантические и 
коммуникативные категории текста. Ереван : 
Издательство Ереванского государственного 
университета, 1990. С. 14–16.

2. Бацевич Ф. С., Космеда Т. А. Очерки по 
функциональной лексикологии. Львов : Світ, 
1997. 392 с.

3. Белецкий А. А. Цивилизация и культура. 
Collegium. 1993. № 1. С. 5–8.

4. Булаховський Л. А. Вибрані праці : у 5 т. 
Київ : Наукова думка, 1975.

5. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанів-
ський В. М. Семантико-синтаксична структура 
речення. Київ : Наукова думка, 1983. 219 с.

6. Гегель Г. Ф. Эстетика : в 4 т. Москва : Искус-
ство, 1968–1973.

7. Голянич М. І. Внутрішня форма слова і 
художній текст. Івано-Франківськ : Плай, 1997. 
178 с.

8. Дядищева-Росовецька Ю. Фольклор і по-
етичне слово Тараса Шевченка. Київ : Київський 
університет, 2001. 133 с.

9. Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. 
Київ : Наукова думка, 1987. 246 с.

10. Єрмоленко С. Нариси з української словес-
ності. (Стилістика та культура мови). Київ : Дові-
ра, 1999. 431 с.

11. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українсько-
го радянського мовознавства (1918–1941). Київ : 
Наукова думка, 1991. 260 с.

12. Крымский С. Б., Парахонский Б. А., Мей-
зерский В. М. Эпистемология культуры. Киев : 
Наукова думка, 1993. 216 с.

13. Левин Ю. И. Истина в дискурсе. Семанти-
ка и информатика. Москва, 1994. Вып. 34. С. 124–
164.

14. Лингвистика: взаимодействие концепций и 
парадигм. Харьков : ХИМЭСХ, 1991. Вып. 1. Ч. 1. 
239 с.

15. Лисиченко Л. А. Лексико-семантична сис-
тема української мови. Харків : Харківський дер-
жавний педагогічний університет ім. Г. С. Сково-
роди, 1997. 131 с.

16. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рів-
ні. Збірник Харківського історико-філологічного 
товариства. Харків : Майдан, 1998. Т. 6. С. 129–
144.

17. Медіалінгвістика: словник термінів і по-
нять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизо-
нов ; за ред. Л. І. Шевченко. Київ : Київський уні-
верситет, 2014. 326 с.

18. Мельничук О. С. Розвиток мови як реальної 
системи. Мовознавство. 1988. № 2. С. 22–34.

19. Мельничук А. С. Методологические поис-
ки в современных подходах к исследованию язи-
ка. Методологические основы новых направлений 
в мировом языкознании. Киев : Наукова думка, 
1992. С. 3–16.

20. Огієнко І. Історія української літературної 
мови. Київ : Либідь, 1995. 294 с.

21. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Укра-
їнське термінознавство. Львів : Світ, 1994. 216 с.

22. Пещак М. М. Нариси з комп’ютерної лінг-
вістики. Ужгород : Закарпаття, 1999. 199 с.

23. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. 
Київ : Наукова думка, 1976. 288 с.

24. Півторак Г. Походження українців, росіян, 
білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох 
братів слов’янських зі «спільної колиски». Київ : 
Академія, 2001. 150 с.

25. Після філософії: кінець чи трансформація? 
Київ : Четверта хвиля, 2000. 432 с.

26. Потебня А. А. Из записок по теории сло-
весности. Харьков, 1905. 650 с.

27. Потебня А. А. Мысль и язык. Киев : СИНТО,  
1993. 192 с.

28. Радзиевская Т. В. Дискурсивные формы 
фиксации опыта: дневниковые записи В. М. Го-
лицына. Русская филология. 2016. № 1. С. 3–10.

www.etnolog.org.ua

Іхудожній текст. Івано-ФранківськІхудожній текст. Івано-Франківськ

дищева-РосовецькаІдищева-Росовецька
етичне слово Тараса Шевченка. КиївІетичне слово Тараса Шевченка. Київ
університет, 2001. 133 Іуніверситет, 2001. 133 с Іс. І.Фольклор і літературна мова. ІФольклор і літературна мова. 

аукова думка, 1987. 246Іаукова думка, 1987. 246 сІсНариси з української словесІНариси з української словес

М
Вибрані праці

М
Вибрані праці : у

М
: у

., Городенська

М
., Городенська К

М
К.

М
. Г

М
Г., Русанів

М
., РусанівГ., РусанівГ

М
Г., РусанівГ -

М
-

Семантико-синтаксична структура 

М
Семантико-синтаксична структура 

аукова думка, 1983. 219

М
аукова думка, 1983. 219 с

М
с.

М
.

 Эстетика М Эстетика : М: в М в 4М4 т. МоскваМ т. Москва :М: ИскусМ Искус-М-

Внутрішня форма слова і МВнутрішня форма слова і 
художній текст. Івано-ФранківськМхудожній текст. Івано-Франківськ : ПМ: Плай, 1997. Млай, 1997. 

Ю. МЮ. Фольклор і поМФольклор і по
етичне слово Тараса Шевченка. КиївМетичне слово Тараса Шевченка. Київ : КМ: Київський Миївський 

ки в современных подходах к исследованию язи

М
ки в современных подходах к исследованию язи
ка. Мка. 
в мировом языкознании.Мв мировом языкознании.

Ф
віт, 

Ф
віт, 

Цивилизация и культура. ФЦивилизация и культура. 

5 Ф5 т. Фт. 

роди, 1997. 131

Ф
роди, 1997. 131

16.

Ф
16. Ли

Ф
Ли

ні. 

Ф
ні. Збірник Харківського історико-філологічного 

Ф
Збірник Харківського історико-філологічного 

товариства

Ф
товариства. Харків

Ф
. Харків

144.

Ф
144.

17.Ф17. МеФМедіалінгвістика: словник термінів і поФдіалінгвістика: словник термінів і по
нятьФнять / Л.Ф/ Л. І.ФІ. ШеФШевченко, Д.Фвченко, Д.
новФнов ; зФ; за ред. Л.Фа ред. Л. І.ФІ. ШеФШевченко. КиївФвченко. Київ
верситет, 2014. 326Фверситет, 2014. 326

18.Ф18. МеФМельничукФльничук
системи. Фсистеми. МовознавствоФМовознавство

19.Ф19. МеФМе
ки в современных подходах к исследованию язиФки в современных подходах к исследованию язи

Е
сиченко

Е
сиченко Л.

Е
Л. А. 

Е
А. 

тема української мови. Харків

Е
тема української мови. Харків
жавний педагогічний університет ім.Ежавний педагогічний університет ім.
роди, 1997. 131 Ероди, 1997. 131 с Ес. Е.Ли ЕЛисиченкоЕсиченко Л. МЕЛ. Мовна картина світу та її рівЕовна картина світу та її рів

Збірник Харківського історико-філологічного ЕЗбірник Харківського історико-філологічного 
. ХарківЕ. Харків : МЕ: Майдан, 1998. Т.Еайдан, 1998. Т.Едіалінгвістика: словник термінів і поЕдіалінгвістика: словник термінів і по

вченко, Д.Евченко, Д.



ISSN 0130�6936 * НАРОД НА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2018

28

29. Руденко Д. М. Имя в парадигмах «филосо-
фии языка». Харьков : Основи, 1990. 299 с.

30. Русанівський В. М. Історія української лі-
тературної мови. Київ : АртЕк, 2001. 392 с.

31. Семчинський С. В. Семантична інтерферен-
ція мов: на матеріалі слов’яно-східнороманських 
мовних контактів. Київ : Вища школа, 1974. 256 с.

32. Сизонов Д. Ю. Медична термінологія в 
мас-медіа: стилістичний потенціал : монографія. 
Київ : Київський університет, 2012. 198 с.

33. Слухай Н. В. Неоміфи у віртуальному про-
сторі сучасної України. Інформаційна безпека 
людини, суспільства, держави. 2017. № 1 (21). 
С. 200–206.

34. Ставицька Л. О. Естетика слова в укра-
їнській поезії 10–30 років ХХ ст. Київ : Правда 
Ярославичів, 2000. 156 с.

35. Тараненко А. А. Языковая семантика в ее 
динамических процессах. Київ : Наукова думка, 
1989. 256 с.

36. Тищенко К. Метатеорія мовознавства. 
Київ : Основи, 2000. 250 с.

37. Ткаченко О. Б. Очерки языкового субстра-
та. Київ : Наукова думка, 1989. 205 с.

38. Українська мова. Енциклопедія. Київ : 
Українська енциклопедія, 2000. 752с.

39. Философия языка: в границах и вне гра-
ниц : международная серия монографий. Харь-
ков : Око, 1993–1994. Т. 1. 192 с. ; Т. 2. 176 с.

40. Шевельов Ю. Українська мова в перший 
половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і 
статус. Київ : Сучасність, 1987. 295 с.

41. Шевченко Л. І. Горизонтами модерної лінг-
вістики : монографія. Київ : Київський універси-
тет, 2014. 317 с.

42. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція 
української літературної мови: теорія аналізу : 
монографія. Київ : Київський університет, 2001. 
478 с.

43. Широков В. А. Феноменологія лексикогра-
фічних систем : монографія. Київ : Наукова дум-
ка, 2004. – 327 с.

44. Широков В. А. Елементи лексикографії : 
монографія. Київ : Довіра, 2005. 304 с.

45. Юрислінгвістика: словник термінів і по-
нять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизо-
нов, І. В. Шматко ; за ред. Л. І. Шевченко. Київ : 
Київський університет, 2015. 348 с.

46. Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика 
як дискурс. Мова, культура, влада. Київ : Націо-
нальна академія наук України, Інститут мово-
знавства ім. О. О. Потебні, 2000. 288 с.

References

1. Barannik D. (1990) Tekst kak vysshaya forma 
realizatsii kommunikativnoy funktsii rechi I ego 
osnovnyye yedinitsy [Text as the Highest Form of 
Realization of Speech’s Communicative Function and 
Its Basic Units]. Semanticheskiye i kommunikativnyye 
kategorii teksta [Text’s Semantic and Communicative 
Categories]. Yerevan: Yerevan State University, 1990, 
pp. 14–16.

2. Batsevich A., Kosmeda T. (1997) Ocherki po 
funktsionalnoy leksikologii [Essays on Functional 
Lexicology]. Lviv: Svit, 392 pp.

3. Beletskiy A. (1993) Tsivilizatsiya i kultura 
[Civilization and Culture]. Collegium, № 1, pp. 5–8.

4. Bulakhovskyi L. (1975) Vybrani pratsi: u 5 t. 
[Selected Works: in Five Volumes]. Kyiv: Naukova 
dumka.

5. Vykhovanets I., Horodenska K., Rusanivskyi V. 
(1983) Semantyko-syntaksychna struktura rechennia 
[Semantic-Syntactic Sentence Structure]. Kyiv: 
Naukova dumka, 219 pp.

6. Hegel G. W. F. (1968–1973) Estetika: v 4 t. 
[Aesthetics: in Four Volumes]. Moscow: Iskusstvo.

7. Holianych M. (1997) Vnutrishnia forma i 
khudozhniy tekst [Word’s Underlying Form and Text 
of Art]. Ivano-Frankivsk: Play, 178 pp.

8. Diadyshcheva-Rosovetska Yu. (2001) Folklor 
i poetychne slovo Tarasa Shevchenka [Folklore and 
Taras Shevchenko’s Words of Poetry]. Kyiv: Kyiv 
University, 133 pp.

9. Yermolenko S. (1987) Folklor i literaturna mova 
[Folklore and Literary Language]. Kyiv: Naukova 
dumka, 246 pp.

10. Yermolenko S. (1999) Narysy z ukrayinskoyi 
slovesnosti. (Stylistyka ta kultura movy). [Essays 
on Ukrainian Philology. (Stylistics and Culture of 
Language]. Kyiv: Dovira, 431 pp.

11. Zhovtobriukh M. (1991) Narys istoriyi 
ukrayinskoho radianskoho movoznavstva (1918–1941) 
[A Study on the History of Ukrainian Soviet Linguistics 
(1918–1941)]. Kyiv: Naukova dumka, 260 pp.

12. Krymskiy S., Parakhonskiy B., Meyzerskiy V. 
(1993) Epistemologiya kultury [Epistemology of 
Culture]. Kyiv: Naukova dumka, 216 pp.

13. Levin Yu. (1994) Istina v diskurse [Truth in 
Discourse]. Semantika i informatika [Semantics and 
Informatics]. Moscow, Issue 34, pp. 124–164.

14. KhIMESKh (1991) Lingvistika: 
vzaimodeystviye konseptsiy i paradigm [Linguistics: 
An Interaction of Conceptions]. Kharkiv: KhIMESKh, 
Issue 1, part 1, 239 pp.

www.etnolog.org.ua

І
osnovnyye yedinitsy [Text as the Highest Form of 

І
osnovnyye yedinitsy [Text as the Highest Form of 
Realization of Speech’s Communicative Function and ІRealization of Speech’s Communicative Function and 
Its Basic Units]. ІIts Basic Units]. Semanticheskiye i kommunikativnyye ІSemanticheskiye i kommunikativnyye 

 [Text’s Semantic and Communicative І [Text’s Semantic and Communicative 
Categories]. Yerevan: Yerevan State University, 1990, ІCategories]. Yerevan: Yerevan State University, 1990, І, KosmedaІ, Kosmeda T. ІT. (1997) І(1997) 

 [Essays on Functional І [Essays on Functional 

М
References

М
References

1. Barannik D. (1990) Tekst kak vysshaya forma М1. Barannik D. (1990) Tekst kak vysshaya forma 
realizatsii kommunikativnoy funktsii rechi I ego Мrealizatsii kommunikativnoy funktsii rechi I ego 
osnovnyye yedinitsy [Text as the Highest Form of Мosnovnyye yedinitsy [Text as the Highest Form of 
Realization of Speech’s Communicative Function and МRealization of Speech’s Communicative Function and 

Semanticheskiye i kommunikativnyye МSemanticheskiye i kommunikativnyye 
 [Text’s Semantic and Communicative М [Text’s Semantic and Communicative 

Categories]. Yerevan: Yerevan State University, 1990, МCategories]. Yerevan: Yerevan State University, 1990, 

i poetychne slovo Tarasa ShevchenkaМi poetychne slovo Tarasa Shevchenka

Ф
Очерки языкового субстра

Ф
Очерки языкового субстра-

Ф
-

раїнська мова. Енциклопедія. Київ Фраїнська мова. Енциклопедія. Київ : Ф: 

45.

Ф
45.

нять

Ф
нять / Л.

Ф
/ Л.

нов, І.

Ф
нов, І. В.

Ф
В. Шм

Ф
Шм

Ки

Ф
Київський університет, 2015. 348

Ф
ївський університет, 2015. 348
46.

Ф
46. Яв

Ф
Яворська

Ф
орська

як дискурс. Мова, культура, влада. КиївФяк дискурс. Мова, культура, влада. Київ
наФнальна академія наук України, Інститут мовоФльна академія наук України, Інститут мово
знаФзнавства ім.Фвства ім. ОФО.Ф. ОФО.Ф. ПФПотебні, 2000. 288Фотебні, 2000. 288

ReferencesФReferences

Е
: м

Е
: монографія. Київ

Е
онографія. Київ

27

Е
27 с

Е
с.

Е
.

Ши

Е
Широков

Е
роков В.

Е
В. А. 

Е
А. Елементи лексикографії

Е
Елементи лексикографії

нографія. Київ Енографія. Київ : ДЕ: Довіра, 2005. 304Еовіра, 2005. 304
Юр ЕЮрислінгвістика: словник термінів і поЕислінгвістика: словник термінів і по

/ Л. Е/ Л. І. ЕІ. Ше ЕШевченко, Д.Евченко, Д. В.ЕВ. ДеЕДергач, Д.Ергач, Д.
Шм ЕШматкоЕатко ; зЕ; за ред. Л.Еа ред. Л. І.ЕІ. ШеЕШе

ївський університет, 2015. 348Еївський університет, 2015. 348
Г.ЕГ. М. ЕМ. Прескриптивна лінгвістика ЕПрескриптивна лінгвістика 

як дискурс. Мова, культура, влада. КиївЕяк дискурс. Мова, культура, влада. Київ
льна академія наук України, Інститут мовоЕльна академія наук України, Інститут мово



29

До 100-річчя Національної академії наук України

15. Lysychenko L. (1997) Leksyko-semantychna 
systema ukrayinskoyi movy [The Lexico-Semantic 
System of Ukrainian Language]. Kharkiv: H. Skovoroda 
Kharkiv State Pedagogic University, 131 pp.

16. Lysychenko L. (1998) Movna kartyna 
svitu ta yiyi rivni [Linguistic Picture of the World 
and Its Levels]. Zbirnyk Kharkivskoho istoryko-
filolohichnoho tovarystva [Symposium of the Kharkiv 
Historical and Philological Society]. Kharkiv: 
Maydan, Vol. 6, pp. 129–144.

17. Shevchenko L. (ed.) (2014) Medialingvistyka: 
slovnyk terminiv i poniat [Media Linguistics: 
Glossary and Conceptual Dictionary] (Shevchenko L., 
Derhach D., Syzonov D.). Kyiv: Kyiv University, 326 pp.

18. Melnychuk O. (1988) Rozvytok movy yak 
realnoyi systemy [Development of Language as a 
Real System]. Movoznavstvo [Linguistics], № 2, 
pp. 22–34.

19. Melnychuk A. (1992) Metodologicheskiye 
poiski v sovremennyh podhodah k issledovaniyu 
yazyka [Methodological Search in Context of 
Modern Approaches to Language Studies]. 
Metodologicheskiye osnovy novyh napravleniy v 
mirovom yazykoznanii [Methodological Principles of 
New Trends in Global Linguistics]. Kyiv: Naukova 
dumka, pp. 3–16.

20. Ohiyenko I. (1995) Istoriya ukrayinskoyi 
literaturnoyi movy [The History of Ukrainian 
Literary Language]. Kyiv: Lybid, 294 pp.

21. Panko T., Kochan I., Matsiuk H. (1994) 
Ukrayinske terminoznavstvo [Ukrainian Science of 
Terminology]. Lviv: Svit, 216 pp.

22. Peshchak M. (1999) Narysy z kompyuternoyi 
lingvistyky [Essays on Computational Linguistics]. 
Uzhhorod: Zakarpattia, 199 pp.

23. Pylynskyi M. (1976) Movna norma i styl 
[Linguistic Standard and Style]. Kyiv: Naukova 
dumka, 288 pp.

24. Pivtorak H. (2001) Pokhodzhennia ukrayintsiv, 
rosiyan, bilorusiv ta yikhnikh mov. Mify i pravda 
pro brativ slovyanskykh zi «spilnoyi kolysky» [The 
Origin of Ukrainians, Russians, Belarusians, as 
well as Their Languages. Myths and Truth on Three 
Slavonic Siblings from the Common Cradle]. Kyiv: 
Akademiya, 150 pp.

25. Chetverta khvylia (2000) Pislia filosofiyi: 
kinets chy transformatsiya? [After Philosophy: 
Whether it is an End or a Transformation]. Kyiv: 
Chetverta khvylia, 432 pp.

26. Potebnia A. (1905) Iz zapisok po teorii 
slovesnosti [From the Notes on the Theory of 
Philology]. Kharkov, 650 pp.

27. Potebnia A. (1993) Mysl i yazyk [Thinking and 
Speech]. Kyiv: SINTO, 192 pp.

28. Radziyevskaya T. (2016) Diskursivnyye formy 
fiksatsii opyta: dnevnikovyye zapisi V. M. Golitsyna 

[Discursive Forms of Experience Recording: 
V. Golitsyn’s Diary Notes]. Russkaya filologiya 
[Russian Philology], № 1, pp. 3–10.

29. Rudenko D. (1990) Imia v paradigmah «filosofii 
yazyka» [A Name in Paradigms of the Language 
Philosophy]. Kharkiv: Osnovy, 299 pp.

30. Rusanivskyi V. (2001) Istoriya ukrayinskoyi 
literaturnoyi movy [The History of Ukrainian 
Literary Language]. Kyiv: ArtEk, 392 pp.

31. Semchynskyi S. (1974) Semantychna 
interferentsiya mov: na materiali slovyano-
skhidnoromanskykh movnykh kontaktiv [Semantic 
Interference of Languages: On the Ground of 
Slavonic-East-Romance Linguistic Contacts]. Kyiv: 
Vyshcha shkola, 256 pp.

32. Syzonov D. (2012) Medychna terminolohiya 
v mas-media: stylistychnyi potentsial: monografiya 
[Medical Terminology in Mass Media: A Stylistic 
Potential: A Monograph]. Kyiv: Kyiv University, 198 pp.

33. Slukhay N. (2017) Neomify u virtualnomu 
prostori suchasnoyi Ukrayiny [Neomyths in Virtual 
Space of Modern Ukraine]. Informatsiyna bezpeka 
liudyny, suspilstva, derzhavy [Human, Social and 
State Information Security], № 1 (21), pp. 200–206.

34. Stavytska L. (2000) Estetyka slova v 
ukrayinskiy poeziyi 10–30-kh rokiv XX st. [Linguistic 
Aesthetics in the 1910s–1930s Ukrainian Poetry]. 
Kyiv: Pravda Yaroslavychiv, 156 pp.

35. Taranenko A. (1989) Yazykovaya semantika v 
yeyo dinamicheskih protsessah [Linguistic Semantics 
in Its Dynamic Processes]. Kyiv: Naukova dumka, 
256 pp.

36. Tyshchenko K. (2000) Metateoriya 
movoznavstva [Metatheory of Linguistics]. Kyiv: 
Osnovy, 250 pp.

37. Tkachenko O. (1989) Ocherki yazykovoho 
substrata [Essays on Language Substratum]. Kyiv: 
Naukova dumka, 205 pp.

38. Ukrayinska entsyklopedia (2000) Ukrayinska 
mova. Entsyklopedia [Ukrainian Language: An 
Encyclopedia]. Kyiv: Ukrayinska entsyklopedia, 
752 pp.

39. Oko (1993–1994) Filosofiya yazyka: v 
granitsah i vne granits: mezhdunarodnaya seriya 
monografiy [Language Philosophy: Within and 
without Limits: An International Monograph Series]. 
Kharkiv: Oko, Vol. 1 (192 pp.), Vol. 2 (176 pp.)

40. Sheveliov Yu. (1987) Ukrayinska mova v 
pershiy polovyni dvadtsiatoho stolittia (1900–1941). 
Stan i status [Ukrainian Language in the Early-to-
Mid-XXth Century (1900–1941). Its Condition and 
Status]. Kyiv: Suchasnist, 295 pp.

41. Shevchenko L. (2014) Horyzontamy modernoyi 
lingvistyky: monohrafiya [Vistas of Modern 
Linguistics: A Monograph]. Kyiv: Kyiv University, 
317 pp.

www.etnolog.org.ua

І
 [Essays on Computational Linguistics]. 

І
 [Essays on Computational Linguistics]. 

Uzhhorod: Zakarpattia, 199 ІUzhhorod: Zakarpattia, 199
23. Pylynskyi І23. Pylynskyi M. ІM. (1976І(1976

[Linguistic Standard and Style]. Kyiv: Naukova І[Linguistic Standard and Style]. Kyiv: Naukova 

(2001) І(2001) Pokhodzhennia ukrayintsiv, ІPokhodzhennia ukrayintsiv, 
rosiyan, bilorusiv ta yikhnikh mov. Mify i pravda Іrosiyan, bilorusiv ta yikhnikh mov. Mify i pravda 
pro brativ slovyanskykh zi «spilnoyi kolysky» Іpro brativ slovyanskykh zi «spilnoyi kolysky» 
Origin of Ukrainians, Russians, Belarusians, as ІOrigin of Ukrainians, Russians, Belarusians, as 

М
Istoriya ukrayinskoyi 

М
Istoriya ukrayinskoyi 

 [The History of Ukrainian 

М
 [The History of Ukrainian 

Literary Language]. Kyiv: Lybid, 294

М
Literary Language]. Kyiv: Lybid, 294 p

М
pp.

М
p.

, Matsiuk

М
, Matsiuk H. 

М
H. (1994) 

М
(1994) 

Ukrayinske terminoznavstvo

М
Ukrayinske terminoznavstvo [Ukrainian Science of 

М
 [Ukrainian Science of 

Terminology]. Lviv: Svit, 216 МTerminology]. Lviv: Svit, 216 p Мpp. Мp.
(1999) М(1999) Narysy z kompyuternoyi МNarysy z kompyuternoyi 

 [Essays on Computational Linguistics]. М [Essays on Computational Linguistics]. 
Uzhhorod: Zakarpattia, 199 МUzhhorod: Zakarpattia, 199 p Мpp. Мp.

) Movna norma i styl М) Movna norma i styl 
[Linguistic Standard and Style]. Kyiv: Naukova М[Linguistic Standard and Style]. Kyiv: Naukova 

Pokhodzhennia ukrayintsiv, МPokhodzhennia ukrayintsiv, 

in Its Dynamic Processes]. Kyiv: Naukova dumka, 

М
in Its Dynamic Processes]. Kyiv: Naukova dumka, 
256М256
Ф

Metodologicheskiye osnovy novyh napravleniy v 

Ф
Metodologicheskiye osnovy novyh napravleniy v 

[Methodological Principles of Ф[Methodological Principles of 
New Trends in Global Linguistics]. Kyiv: Naukova ФNew Trends in Global Linguistics]. Kyiv: Naukova 

Istoriya ukrayinskoyi ФIstoriya ukrayinskoyi 
 [The History of Ukrainian Ф [The History of Ukrainian 

Potential: A

Ф
Potential: A

33. Slukhay N. (2017) Neomify u virtualnomu 

Ф
33. Slukhay N. (2017) Neomify u virtualnomu 

prostori suchasnoyi Ukrayiny [Neomyths in Virtual 

Ф
prostori suchasnoyi Ukrayiny [Neomyths in Virtual 
Space of Modern Ukraine]. 

Ф
Space of Modern Ukraine]. 
liudyny, suspilstva, derzhavy

Ф
liudyny, suspilstva, derzhavy
State Information Security], № 1 (21), pp.ФState Information Security], № 1 (21), pp.

34. Stavytska L. (2000) Ф34. Stavytska L. (2000) 
ukrayinskiy poeziyi 10–30-kh rokiv XXФukrayinskiy poeziyi 10–30-kh rokiv XX
Aesthetics in the 1910s–1930s Ukrainian Poetry]. ФAesthetics in the 1910s–1930s Ukrainian Poetry]. 
Kyiv: Pravda Yaroslavychiv, 156ФKyiv: Pravda Yaroslavychiv, 156Ф35. TaranenkoФ35. Taranenko
yeyo dinamicheskih protsessahФyeyo dinamicheskih protsessah
in Its Dynamic Processes]. Kyiv: Naukova dumka, Фin Its Dynamic Processes]. Kyiv: Naukova dumka, 

Е
Vyshcha shkola, 256

Е
Vyshcha shkola, 256 p

Е
p

32. Syzonov

Е
32. Syzonov D. 

Е
D. (2012) 

Е
(2012) 

v mas-media: stylistychnyi potentsial: monografiya

Е
v mas-media: stylistychnyi potentsial: monografiya
[Medical Terminology in Mass Media: A Stylistic Е[Medical Terminology in Mass Media: A Stylistic 
Potential: A ЕPotential: A Mo ЕMonograph]. Kyiv: Kyiv University, 198Еnograph]. Kyiv: Kyiv University, 198

33. Slukhay N. (2017) Neomify u virtualnomu Е33. Slukhay N. (2017) Neomify u virtualnomu 
prostori suchasnoyi Ukrayiny [Neomyths in Virtual Еprostori suchasnoyi Ukrayiny [Neomyths in Virtual 
Space of Modern Ukraine]. ЕSpace of Modern Ukraine]. ЕInformatsiyna bezpeka ЕInformatsiyna bezpeka 
liudyny, suspilstva, derzhavyЕliudyny, suspilstva, derzhavy [Human, Social and Е [Human, Social and 
State Information Security], № 1 (21), pp.ЕState Information Security], № 1 (21), pp.

34. Stavytska L. (2000) Е34. Stavytska L. (2000) 



ISSN 0130�6936 * НАРОД НА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2018

30

42. Shevchenko L. (2001) Intelektualna 
evolutsiya ukrayinskoyi literaturnoyi movy: teoriya 
analizu: monohrafiya [Intellectual Evolution of 
Ukrainian Literary Language: Theory of Analysis: 
A Monograph]. Kyiv: Kyiv University, 478 pp.

43. Shyrokov V. (2004) Fenomenolohiya leksy-
kohrafichnykh system: monohrafiya [Phenomenology 
of Lexicographical Systems: A Monograph]. Kyiv: 
Naukova dumka, 327 pp.

44. Shyrokov V. (2005) Elementy leksykohrafii: 
monohrafiya [Lexicographical Elements: A Mono-
graph]. Kyiv: Dovira, 304 pp.

45. Shevchenko L. (ed.) (2015) Yuryslinhvistyka: 
slovnyk terminiv i poniat [Legilinguistics: Glossary 
and Conceptual Dictionary] (Shevchenko L., 
Derhach D., Syzonov D., Shmatko I.). Kyiv: Kyiv 
University, 348 pp.

46. Yavorska H. (2000) Preskryptyvna lingvistyka 
yak dyskurs. Mova, kultura, vlada [Prescriptive 
Linguistics as a Discourse. Language, Culture, 
and Power]. Kyiv: National Academy of Sciences 
of Ukraine, O. Potebnia Institute of Linguistics, 
288 pp.

Summary

Current Language Studies shift Linguistics into the solving of communication tasks, strategies and tactics. 
All of them are considered as a marker of the functional resources of the language, its prospects. Ukrainian 
Neolinguistics, manifested by Media, Legal, Business, Political Linguistics, and other modern branches 
is aimed to develop a scientific sphere, where Linguistic scientific problems are solved. Even a rough list 
of scientific trends innovative for Linguistics is quite large one. It includes Neurolinguistic Programming, 
Computer Simulation, Linguistic Examination, Medialinguistics, Legal Linguistics, Political Linguistics, 
Business Linguistics, Linguistic Imageology, PR-linguistics, etc. All of them are syncretic sciences by 
nature and fill in the scientific lacunas, which are important completely for the comprehension of the social 
person development processes.  

The phenomena, typical for the scientific knowledge in general happen in the classical Ukrainian Studies 
tradition. On the one hand, it is a specialization, which includes the deepening into the problem, its detailed 
investigation and argumentation. On the other hand, it is an extension of the range of the studied issues, 
connection with the adjacent spheres of the analyzed problem with an appropriate stating of new tasks of the 
other levels of scientific abstraction and possible general conclusions.  The substantial theoretical principles 
and the formed view on the system and structural constitution of Ukrainian language, its historical origins, 
evolutional changes, the arguments as for the national language ability to verbalize the language conscious-
ness of the people and to become an all-round instrument of social and interpersonal communication in a 
new time have been already formed. The prospects issue is still an urgent one. Neolinguistics is appearing 
as a scientific society answers to the time challenges. Time is marked as an information epoch in a modern 
civilization. 

 Kyivan Medialinguistic school studies thoroughly different general and partial medialinguistic problems. 
The introduction of Medialinguistics specialization in T. Shevchenko Kyiv National University is consid-
ered as an   answer to the time challenges. The project All-Ukrainian Linguistic Dialogue by the acade-
mician V. Shyrokov has also a great prospect. The Language Studies tasks will stimulate the technologies 
development, which envisages the Neolinguistics content as a syncretic trend in a modern world-cognition. 

Ukrainian Neolinguistics is an objective scientific reality, reflecting the general tends of the person intel-
lectual development, the possibilities to construct, design and comprehend adequately in a long-term the 
problems of social development. Neolinguistics in Ukraine, commensurable with the world scientific search, 
has a serious prospect, though it needs the efforts consolidation, the elaboration of the development scientific 
strategy, the determination and argumentation of the priority tasks.

Keywords: Neolinguistics, Medialinguistics, Legal Linguistics, Political Linguistics, Ukrainian 
language Stylistics.
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ЕТНОМОВНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: 
НАСЛІДКИ РОСІЙЩЕННЯ 

Володимир Скляр 

ÓÄÊ  316.347(477)

У статті визначено чинники, які впливали на формування української ідентичності за часів бездержавності. Роз-
крито сутність російської імперської політики щодо України. Встановлено статус українства в Україні за часів без-
державності (підпорядкована етнічна більшість) та домінантне становище росіян. Опираючись на аналіз статистич-
них матеріалів переписів населення, окреслено вплив політики російщення за радянських часів на зміни етномовної 
структури населення України загалом та її окремих областей. З’ясовано наслідки інерційного впливу етномовних 
процесів доби бездержавності на сучасну Україну.  

Ключові слова: Україна, українство, етномовні процеси, етнічний склад та мовна структура населення, імперсь-
ка політика Росії, російщення, інерційні впливи доби бездержавності. 

The factors which have influenced on the forming of Ukrainian identity in the times of State system lack are determined in 
the article. The essence of the Russian imperial policy concerning to Ukraine is shown. The status of Ukrainians in Ukraine 
in the times of State system lack (subordinated ethnic majority) and the dominant status of the Russians are established. The 
influence of the Russification policy of the Soviet times on the changes of ethnic and language structure of the inhabitants of 
Ukraine in general and its separate regions is considered. The investigation is based on the analysis of statistical materials of the 
population censuses. The consequences of inertial influence of ethnic and language processes of the times of State system lack 
on modern Ukraine are found out. 

Keywords: Ukraine, Ukrainian people, ethnic and language processes, ethnic and language structure of the population, 
imperial policy of Russia, Russification, inertial influences of the times of State system lack.

Надзвичайно важливою подією в істо-
рії України стало здобуття незалежності в 
1991 році. Однак сьогодні Україна є не лише 
посттоталітарною, але й постколоніальною 
країною. На етномовну ідентичність населення 
сучасної України продовжують впливати етно-
мовні процеси попередньої доби бездержав-
ності. Нинішня етномовна ситуація в Україні 
є безпосереднім результатом 300-літньої коло-
ніальної політики Російської імперії, зокрема й 
СРСР. Фактично Україна досить тривалий час 
перебувала під російською окупаційною вла-
дою, бо СРСР був лише різновидом Російської 
імперії, унаслідок чого українство зазнало іс-
тотного впливу політики російщення. 

Головним завданням сучасної етнології як 
складової українознавства є не тільки вивчен-
ня традиційної української культури, але й до-
слідження етномовних процесів в Україні як у 
минулому, так і в сьогоденні. Неабияке значен-
ня для дослідження етномовної проблематики 
має аналіз статистичних матеріалів переписів 
населення України.

В українській науці останнім часом акти-
візувалися дослідження етномовних процесів, 
наукової проблематики, яка, по суті, була за-
боронена за радянських часів. Ці процеси ві-
дображені в доробку етнологів, істориків, по-
літологів та географів, таких як В. Борисенко 
[1; 2], М. Дністрянський [3], В. Євтух [5; 6], 
В. Зінич [7], В. Капелюшний [8], В. Котиго-
ренко [9], І. Кресіна [10], В. Крисаченко [11], 
С. Кульчицький [12], Р. Лозинський [13], 
В. Наулко [4; 16], Ю. Огульчанський [17], 
А. Пономарьов [30], В. Романцов [21], Т. Руд-
ницька [22], В. Сергійчук [23], Г. Скрип-
ник [31]. Наукові студії щодо історії та сучас-
ного стану мовного середовища українства 
активно проводять українські мовознавці 
Л. Масенко [14; 15], Г. Півторак [18], Я. Ра-
девич-Винницький [19], О. Ткаченко [28]. 

Визначальною ознакою українства є усві-
домлення ним власної ідентичності, єдності 
та самодостатності в мовному, культурному та 
ментальному вимірах, а також розуміння від-
мінностей від інших (чужих) етносів. Тобто 
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усвідомлення своєї органічної цілісності, не-
повторності та самодостатності, взаємозв’язку 
всіх поколінь українства. Незважаючи на 
перервність українського державотворен-
ня, втрати власної еліти, геноцид, етноцид та 
лінгвоцид, кожне нове покоління українства 
народжувало нову еліту, яка продовжувала 
боротися за власну державність, за звільнен-
ня з-під влади країн-окупантів, за збереження 
власної української ідентичності. 

В умовах бездержавності чужинецькі дер-
жави обмежували розвиток української іден-
тичності й проводили політику мовної та етніч-
ної асиміляції українства. Особливо активно 
цю політику здійснювала російська влада. Ро-
сійщення України – це послідовна політика 
російської окупаційної влади (як царської, 
так і радянської), спрямована на повне під-
порядкування України та українства з ме-
тою поглинання шляхом асиміляції та пере-
творення його в частину «руского міра», де 
немає місця незалежній Україні. 

Головним підсумком цих процесів в Укра-
їні, насамперед в урбаністичному середовищі, 
стала деукраїнізація. Її безпосереднім про-
явом стало зменшення питомої ваги українців 
та україномовного населення серед загальної 
чисельності населення України. І, навпаки, 
рівень частки росіян та російськомовного на-
селення невпинно зростав. Фактично зміни 
етномовного складу населення України за 
часів бездержавності (насамперед за ра-
дянської доби) означали не що інше, як за-
міну українців та україномовного населен-
ня на росіян та російськомовне населення. 

Такі зміни стали безпосереднім резуль-
татом становища українців в Україні як ма-
сового етносу (підпорядкованої більшості), 
а росіян – як домінантної меншості. За ви-
значенням американського науковця Р. Ске-
мергона, панівне становище в суспільстві 
може займати як більшість, так і меншість. 
В умовах бездержавності домінантною може 
бути «група меншості», більшість займає під-
порядковане становище, тобто є «масовим 
етносом» [24, с. 456]. 

Масовий етнос (підпорядкована біль-
шість) – чисельно найбільший, але підпоряд-
кований етнос в умовах відсутності власної 
державності. За своїм статусом масовий етнос 
не відрізняється від меншин і зазнає мовної та 
етнічної асиміляції з боку домінантної меншос-
ті. Масовий етнос відносно до його загальної 
чисельності значно менше представлений на 
верхніх щаблях суспільної піраміди. Підпо-
рядкована більшість, порівняно з домінантною 
меншістю, має нижчий рівень зосередження у 
великих містах, адміністративних, промисло-
вих та науково-освітніх центрах. Для масового 
етносу характерна вища демографічна потуж-
ність, але помітно нижча комунікативна, по-
рівняно з домінантною меншістю. 

Домінантна меншість – чисельно менший, 
але політично домінантний етнос. В умовах 
бездержавності домінантна меншість вико-
нує функції етнічної більшості, перетворюючи 
останню на підпорядковану більшість (масо-
вий етнос). Домінантна меншість зосереджу-
ється переважно у великих містах, адміні-
стративних, промислових та науково-освітніх 
центрах, має непропорційно велике щодо своєї 
загальної чисельності представництво на верх-
ніх щаблях суспільної піраміди. Домінантна 
меншість має нижчу демографічну потужність, 
але значно вищу комунікативну, порівняно з 
підпорядкованою більшістю. 

У добу бездержавності України на зміни 
етнічного складу та мовної структури її на-
селення впливали не лише природний при-
ріст чисельності українців і росіян, а пере-
дусім міграції та процеси мовної та етнічної 
асиміляції українства. Радянська міграційна 
політика «обміну кадрів» призвела до масо-
вого переселення українців за межі України, 
насамперед у кліматично несприятливі пів-
нічні та східні регіони Росії, де вони (уна-
слідок етнічної асиміляції) вже в другому 
поколінні перетворювалися на росіян не лише 
безпосередньо в Росії, але і в інших союзних 
республіках. Навпаки, на територію України, 
насамперед до урбаністичного середовища, 
масово переселялися росіяни. 
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З історії та теорії науки

Згідно з аналізом статистичних матеріа-
лів переписів, протягом 1970–1989 років за 
приростом чисельності як у відносних, так 
навіть і в абсолютних показниках українці в 
цілому в Україні поступалися росіянам, від-
повідно, 3,42 % (1 205 094 особи) та 14,74 % 
(1 345 271 особа) [20]. Тобто загальна чи-
сельність усього населення України впро-
довж 70–80-х років ХХ ст. зростала пе-
реважно не за рахунок українців, а якраз 
за рахунок росіян. Тому рівень частки укра-
їнців в етнічному складі населення України 
поступово, але неухильно скорочувався на тлі 
помітного зростання рівня частки російської 
етнічної меншини. 

Особливо активно зростала чисельність 
росіян в абсолютних показниках у Кри-
му, Донецькій, Луганській, Харківській, 
Дніпро петровській, Одеській, Запорізькій, 
Миколаївській та Херсонській областях, 
а також у Києві. До того ж на півострові за 
1959–1989 роки їхня чисельність навіть по-
двоїлася. Понад половину всіх росіян в Укра-
їні зосереджувалося в Криму та на Донбасі, 
і це більше ніж в інших 22 областях та Києві 
разом узятих [20]. Масове заселення ро-
сіянами Криму та Донбасу, насамперед 
урбаністичного середовища, переконливо 
свідчить про те, що ці етнічні землі Укра-
їни за радянських часів поступово пере-
творювалися на російські. 

Як свідчить аналіз статистичних матері-
алів Всеукраїнського перепису 2001 року, і 
через десять років після здобуття Україною 
незалежності в 19 областях і в Києві серед 
росіян переважали мігранти з Росії. А для 
переважної більшості мігрантів їхньою істо-
ричною батьківщиною назавжди залишаєть-
ся країна походження. Це ще раз переконливо 
свідчить про те, що масове заселення Укра-
їни росіянами було зовсім не випадковим, 
а стало результатом цілеспрямованої мі-
граційної політики радянського режиму. 
Попри це, у жодній з областей України росі-
яни не складали абсолютної більшості серед 
усього населення. І лише серед міського на-

селення Криму, і то за рахунок мігрантів, ро-
сіяни становили абсолютну більшість, а серед 
сільського населення півострова – відносну 
більшість [20]. 

Фактично реалізувався принцип: «Хай 
живе росіянин в Україні, а українець – на 
Сахаліні». Тому не випадково чисельність 
росіян у самій Російській Федерації за 1926–
1989 роки менше ніж подвоїлася, а в Украї-
ні зросла майже вчетверо (з 2,9 млн осіб до 
11,3 млн осіб). Найвищим рівень частки укра-
їнців серед усього населення в 1989 році спо-
стерігався серед усього населення півночі Ро-
сії: Мурманської, Тюменської, Магаданської 
областей та АР Комі [20]. Тобто російська 
влада традиційно використовувала українців 
для освоєння кліматично несприятливих пів-
нічних районів. 

До України, крім росіян, мігрували пред-
ставники етносів союзних республік та авто-
номій, які в умовах дисперсного розселення і 
розповсюдження екзогамії (міжетнічних шлю-
бів) зазнавали не природної мовної та етніч-
ної українізації, а російщення. Визначальною 
ознакою домінантності етносу, природно – 
більшості, неприродно (штучно) – меншості, 
є низький рівень розповсюдження двомовнос-
ті. Для домінантного етносу вона просто за-
йва. Двомовність є характерною ознакою 
етнічних меншин та підпорядкованої біль-
шості (масового етносу), як і у випадку укра-
їнців в умовах бездержавності. 

Головним засобом знищення української 
ідентичності стала імперська політика Росії 
щодо України, яка прикривалася гаслами про 
«братерство», твердженням про те, що укра-
їнці та росіяни є фактично одним етносом. Ця 
міфологема царських часів активно пропагу-
ється нині В. Путіним з єдиною метою – за-
перечити можливість власного українського 
державотворення, ствердити національну не-
повноцінність та меншовартість українства. 
Виникає риторичне питання: для чого одному 
народу мати дві держави? Українцям фактич-
но пропонують відмовитися від власної іден-
тичності та розчинитися в «руском міре». 
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Така політика проводилася царською Росі-
єю, СРСР, як і нинішньою Російською Феде-
рацією, яка розширює межі «руского міра» за 
рахунок порушення територіальної цілісності 
України шляхом військової агресії в Криму та 
на Донбасі. Російська імперія відкрито забо-
роняла українську мову, що викликало відкри-
тий спротив. Більшовицька Росія, знищивши 
Українську державність (УНР), нав’язувала 
українству ідею, що УРСР є українською 
державою у складі СРСР. Тобто імітувалася 
українська державність, щоб прикрити «бра-
терством» окупаційний характер російської 
влади в Україні. 

«Братерство» не може бути однобічним. 
Якби українці, білоруси та росіяни дійсно були 
«братніми народами» (теза радянської пропа-
ганди) чи «єдиним народом» (міфологема цар-
ської та сучасної Росії), то українці вільно во-
лоділи б не лише російською, але й білоруською 
мовою: білоруси, відповідно, не лише росій-
ською, але й українською мовою. Та й росіяни 
тоді б вільно могли спілкуватися українською 
та білоруською мовами. «Двомовними» ж на-
справді є лише українці та білоруси, а якраз не 
росіяни. Зросійщення українців та білорусів 
не є проявом міфічного «братерства», а стало 
результатом багатовікової імперської політики 
Росії, спрямованої на їхню насильницьку мов-
ну та етнічну асиміляцію, тобто перетворення 
їх на «справжніх» росіян. 

Етнос лише тоді вільно розвивається, коли 
усвідомлює внутрішню єдність та відмінності 
від інших етносів. Радянський режим свідо-
мо руйнував внутрішню єдність українства, 
протиставляючи західних українців («банде-
рівців») – східним («правильним» українцям, 
«хохлам»). З іншого боку, нав’язувалася ідея 
щодо українців та росіян як єдиного «радян-
ського народу». Прихована за шатами «бра-
терства» імперська політика радянської доби 
виявилася ефективним засобом знищення 
української ідентичності. 

Щоб прискорити асиміляцію всього етно-
су, колонізатор намагається асимілювати його 
еліту та знищити чи ізолювати непокірних. 

Так, ще наприкінці ХVІІІ ст. козацька еліта 
перетворилася на російських дворян, а Геть-
манщина стала «Малоросією». Ще більших 
втрат українство зазнало у ХХ ст.: «Розстрі-
ляне відродження», Голодомори 1921–1923, 
1932–1933, 1946–1947 років, придушення 
будь-якого прояву українського національно- 
визвольного руху. Відбувалося навіть свідоме 
російщення української мови. З метою збли-
ження її з російською проводилися так зва-
ні реформи української мови 1933, 1946 та 
1960 років [див.: 14; 15]. Ці реформи фактич-
но стали проявом етноциду та лінгвоциду. Не 
випадково перші дві реформ збіглися в часі з  
Голодоморами – геноцидом українства. 

Для прискорення асиміляції українства ім-
перська Росія використовувала засіб дискре-
дитації в очах українського загалу української 
національної еліти, яка боролася за незалеж-
ність України. Тому супротивників імперії в 
ХІХ ст. – на початку ХХ ст. називали «ма-
зепинцями» (поміж ними і Тараса Шевченка), 
у період між Першою та Другою світовими 
вій нами – «петлюрівцями», а в повоєнний час 
і до нині – «бандерівцями». 

Українська державність на початку ХХ ст. 
виявилася нетривалою й була знищена внаслі-
док агресії з боку більшовицької Росії за три 
роки війни. Державність латишів, литовців 
та естонців була знищена СРСР в 1940 році 
протягом кількох днів. Однак 20 років неза-
лежності країн Балтії в період між Першою 
та Другою світовими війнами сприяли ствер-
дженню їхньої власної ідентичності. На від-
міну від латишів, литовців та естонців, пере-
важна більшість українців до 1991 року не 
усвідомлювали, що їхні землі окуповані Ро-
сією (СРСР). Російська держава формувала 
власну імперську ідентичність, свідомо об-
межувала й навіть нищила власну ідентичність 
поневолених етносів, у тому числі українства. 

Становище росіян як домінантної меншості 
в Україні в добу бездержавності сприяло ши-
рокому розгортанню процесів мовної та етніч-
ної асиміляції українців на власних етнічних 
землях. За визначенням сучасного україн-
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З історії та теорії науки

ського мовознавця Л. Масенко, в умовах без-
державності України російська мова стала для 
українців мовою пристосування, а рідна укра-
їнська – мовою спротиву [див.: 14; 15]. 

На відміну від країн Балтії, де зміни ет-
нічного складу та мовної структури насе-
лення стали результатом масового заселення 
цих країн росіянами та зросійщеними за мо-
вою представниками інших етносів, зокрема 
й українцями, в Україні за радянських часів 
досить ефективним засобом стало поєднання 
масових міграцій з асиміляційними процеса-
ми в середовищі українців. Ці процеси най-
активніше відбувалися в містах, незважаючи 
на перевагу за чисельністю українців серед 
усього населення. Мовна асиміляція (зро-
сійщення) українців була лише перехідним 
етапом до їхньої етнічної асиміляції – пере-
творення на росіян. 

Варто наголосити, що впродовж 1959–
1989 років мовна структура населення Украї-
ни змінювалася не на користь україномовного, 
а на користь російськомовного населення. За 
цей час приріст чисельності україномовного 
населення як у відносних, так і в абсолютних 
показниках досить істотно поступався росій-
ськомовному населенню, відповідно, 8,86 % 
(2 709 600 осіб) та 66,12 % (6 726 165 осіб). 
Частка україномовного населення серед при-
росту загальної чисельності населення Укра-
їни за цей час складала лише 28,27 %, а рі-
вень частки російськомовного населення 
досягав 70,19 % [20]. Тому загальна чисель-
ність усього населення України за 1959–
1989 роки зростала переважно за рахунок 
російськомовного, а не україномовного на-
селення. Тобто відбувалося інтенсивне ро-
сійщення України. 

За цей час рівень частки російськомовно-
го населення серед усього населення України 
збільшився з 24,30 % до 32,84 %. Тобто, 
якщо в 1959 році кожен четвертий мешка-
нець України належав до російськомовного 
населення, то в 1989 році – уже кожен тре-
тій. Рівень частки україномовного населен-
ня, навпаки, зазнав помітного зменшення – 

з 72,99 % до 67,53 %. Однак рівень частки 
росіян серед загальної чисельності населення 
України, попри зростання, залишався помітно 
нижчим, відповідно, 16,94 % та 22,07 %, а рі-
вень частки українців, навпаки, – вищим, не-
зважаючи на зменшення, відповідно, 76,81 % 
та 72,73 % [20]. Тобто спостерігалися досить 
значні відмінності між етнічним та мовним 
складом населення України якраз унаслідок 
політики російщення. 

Протягом 1959–1989 років особливо ак-
тивно відбувалася заміна україномовного 
населення на російськомовне на Донбасі. 
Зокрема, за цей час чисельність україномовно-
го населення в Донецькій області зменшилася 
на 14,26 % (270 028 осіб) на тлі досить інтен-
сивного зростання чисельності російськомов-
ного населення – на 56,90 % (1 303 255 осіб). 
Таке ж співвідношення в динаміці чисельності 
україномовного та російськомовного населен-
ня за цей час спостерігалося і в Луганській об-
ласті, відповідно, 20,56 % (257 845 осіб) та 
39,29 % (663 003 особи). У всіх інших півден-
них та східних областях приріст чисельності 
україномовного населення значно поступався 
рівневі зростання чисельності російськомовно-
го населення. Причому в переважній більшості 
центральних та північних областей України, де 
внаслідок депопуляції спостерігалося скоро-
чення чисельності україномовного населення 
на тлі досить значного приросту чисельності 
російськомовного населення [20]. 

Отже, інтенсивне зросійщення населення 
за радянських часів відбувалося на всій тери-
торії України. Найменшим вплив цих деструк-
тивних для українства асиміляційних процесів 
спостерігався в західних областях, насампе-
ред у Галичині. Основні тенденції та наслідки 
етно мовних процесів в Україні в другій поло-
вині ХХ – на початку ХХІ ст. більш повно 
відображені в попередніх монографіях авто-
ра [25]. 

Державний кордон сучасної України не 
збігається з межами української етнічної те-
риторії, яка існувала ще на початку ХХ ст. 
На українських етнічних теренах, які нині 
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опинилися за межами України, ще 100 ро-
ків тому українці домінували за чисельністю, 
а зараз перетворилися на малочисельну етніч-
ну меншину, якраз завдяки мовній та етнічній 
асиміляції. Майже третина площі тодішніх 
українських етнічних земель залишилася за 
межами сучасного державного кордону Укра-
їни. Це фактично втрачені українські етніч-
ні землі: у Румунії – Подунав’я, Південна 
Буковина та Східне Закарпаття; у Молдо-
ві – Придністров’я; у Словаччині – Західне 
Закарпаття (Пряшівщина); у Польщі – Лем-
ківщина, Холмщина, Підляшшя та частина 
Надсяння; у Білорусі – Берестейщина. Най-
більше за площею українських етнічних земель 
(близько 150 тис. кв. км), де ще в 20-х роках 
ХХ ст. українці становили більшість серед 
усього населення, залишилося у складі Ро-
сійської Федерації – Північна Сіверщина 
(Стародубщина), Північна Слобожанщина, 
Західна Донщина та Кубань. Унаслідок при-
скореної мовної та етнічної асиміляції (зросій-
щення) українці на цих теренах перетворилися 
на росіян. Україна не претендує на повернення 
своїх колишніх етнічних земель, але й відкидає 
будь-які претензії з боку сусідніх держав щодо 
своєї території. 

Аналіз статистичних матеріалів Всеукра-
їнського перепису населення 2001 року пе-
реконливо доводить, що інерційний вплив 
етно мовних процесів радянської доби полягає 
передусім у тому, що українська мова зали-
шається мовою неповного поширення в усіх 
вимірах: територіальному, поселенському, со-
ціальному, віковому, як наслідок цього – і в 
етнічному (в межах українців) та міжетнічно-
му (мова міжетнічних взаємин). У поселен-
ському вимірі неповнота її використання вияв-
ляється в зросійщенні урбаністичного мовного 
середовища українців, насамперед у великих 
містах [23]. 

Регіональна специфіка поширеності укра-
їнської мови свідчить про неповне її терито-
ріальне використання на півдні та сході, а та-
кож у великих містах центральних областей 
при збереженні україномовного середовища 

в західних областях та в сільській місцевості 
інших областей, окрім Криму й частково Дон-
басу. Обмеження функціонування української 
мови в соціальному вимірі полягає передусім 
у нерівномірному розподілі україномовних за 
рівнем освіти: чим вищим був рівень освіти, 
тим більшим виявлявся рівень мовної асиміля-
ції (зросійщення) українців. Найбільше аси-
мільовані за мовою українці, які мали пов ну 
вищу освіту, а найменше – з початковою осві-
тою [20]. 

Відірваність значної частини українців 
від української мови та культури, особливо 
осіб з вищою освітою, деформує соціальну 
структуру українства, руйнує стабільність 
його мовного середовища, негативно впли-
ває на формування національної ідентичності 
всього українського загалу. Збереження до-
мінування російськомовних на верхніх щаб-
лях суспільної піраміди в містах зумовлює 
продовження російщення урбаністичного 
середовища насамперед у південних та схід-
них областях. Перевага за чисельністю ро-
сійськомовного населення у великих містах, 
передусім в обласних центрах найбільш урба-
нізованих областей, забезпечує їх домінуван-
ня в цілому в Південно-Східній Україні [20]. 
Це і є безпосереднім наслідком доби бездер-
жавності – перебування українських земель 
у складі Російської імперії та СРСР. 

Тому росіяни разом зі зросійщеними за 
мовою українцями та представниками інших 
етносів, залишаючись у меншості серед за-
гальної чисельності населення, складають 
більшість на верхніх щаблях суспільної пірамі-
ди, зокрема й серед осіб з вищою освітою, за 
винятком західних і частини центральних об-
ластей. Україномовні становлять лише частину 
творчої, освітянської та наукової інтелігенції, 
однак фактично опинилися в меншості серед 
українського політикуму та в адміністратив-
ному апараті, особливо в східних та південних 
областях, і майже зовсім не представлені серед 
фінансово-промислових груп. 

На відміну від України, демократичні сили 
країн Балтії в 1991 році усунули від влади 
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компартійну номенклатуру, колоніальну за 
своєю природою. У цих країнах проведено де-
комунізацію, а також люстрацію та виявлено 
агентуру КДБ. До того ж мігранти, не лояльні 
до нових держав, не отримали громадянства. 
Нові демократичні уряди балтійських країн 
з часу здобуття незалежності взяли курс на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію, 
проводили цілеспрямовану державну політи-
ку щодо подолання наслідків колоніального 
та тоталітарного минулого. В Україні при вла-
ді частково залишилася колишня компартійна 
адміністрація, з допомогою якої в умовах гра-
біжницької приватизації утворилися потужні 
фінансово-промислові олігархічні клани, для 
яких Україна значною мірою – лише терито-
рія для економічного визиску та збагачення. 
Чимало з колишньої партноменклатури та її 
ставлеників мають російсько-радянську мен-
тальність та не відповідають критеріям дій-
сно української національної еліти. 

З боку частини такої «псевдоеліти», яка 
лише за назвою є українською, спостеріга-
ється, у кращому разі, байдужість до укра-
їнської мови й української ідентичності, не є 
рідкісними випадки ворожості у формі при-
критої чи замаскованої українофобії. Приро-
ду цього явища розкрила І. Кресіна: «Деякі 
росіяни – громадяни України суб’єктивно 
заперечують свою об’єктивну приналежність 
до української нації, не ідентифікують себе 
з нею, у них спотворені уявлення про етніч-
ну та національну спільноти та відповідно 
свідомість <...>, бо національне суб’єктивно 
пов’язується з іншою нацією-державою – 
Росією» [10, с. 111]. 

Це явище, на жаль, має масовий характер 
і стосується не лише етнічних росіян, але й 
значної частини зросійщених українців, які 
насправді є росіянами за мовою та самосві-
домістю. Українським у них є лише етнічне 
походження. Особливо багато таких зали-
шається в Криму та на Донбасі, з чого і ско-
ристалося кремлівське керівництво, спро-
бувавши створити міфічну «Новоросію» на 
півдні та сході України. Однак без прямого 

військового втручання Росії («зелених чо-
ловічків») навряд чи вдалося б окупувати 
Крим та частину Донбасу. Про це свідчить 
крах інспірованої з Москви «руской вєсни» 
2014 року в усіх інших південних та східних 
областях України. 

Соціальний статус і ресурсний потенціал 
україномовних та російськомовних у неза-
лежній Україні істотно різниться, і не на ко-
ристь перших. Тому й за роки незалежності 
українська мова, здобувши формально статус 
державної, фактично нею так і не стала. Хоча 
чинна правова база, що визначає державний 
статус української мови, цілком достатня для 
забезпечення його реалізації. Головна причи-
на гальмування цих процесів полягає у від-
сутності політичної волі в окремих державних 
очільників та активна протидія як усередині 
України, так і зовні, з боку керівництва Ро-
сійської Федерації, яке створило на теренах 
України потужну мережу свого впливу, у тому 
числі й на органи державної влади, включаючи 
й безпекові, а також проросійські партії, гро-
мадські та релігійні організації. 

Свідченням безпосереднього впливу Ро-
сії на силові структури України стали події 
в Криму в лютому – березні 2014 року. За 
інформацією секретаря РНБО О. Турчино-
ва, переважна більшість військовослужбов-
ців, працівників СБУ, особливо міліціонерів, 
порушивши присягу, зрадили Україну та пе-
рейшли на бік Росії. Це стосується й біль-
шості державних службовців Криму. Подіб-
ною виявилася ситуація і на Донбасі навесні 
2014 року, за винятком військовослужбов-
ців та прикордонників, абсолютна більшість 
яких залишилися вірними Україні. У лютому 
2014 року зрадили Україну й найвищі керів-
ники силових структур, серед них – міністри 
оборони та внутрішніх справ, очільник СБУ, 
головнокомандувач ВМС. Усі вони втекли 
до Росії, як і колишній президент та прем’єр-
міністр, як і значна частина колишніх урядов-
ців України. 

Варто зазначити, що зміни етномовної струк-
тури населення України в добу бездержавності 
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відбулися не через природні етномовні процеси, 
а стали безпосереднім наслідком довготривалої 
і цілеспрямованої політики Росії за часів цар-
ського, а пізніше й радянського режимів. Тому 
й подолання цих наслідків не відбудеться «саме 
по собі», а стане результатом послідовної та сис-
темної державної політики, яку повинна прово-
дити дійсно українська національна еліта за ак-
тивної підтримки українського громадянського 
суспільства. Тож без української національно-
свідомої еліти як загальнонаціональної, так і ре-
гіональної, не можлива розбудова справді неза-
лежної європейської України. Як переконливо 
свідчить історичний досвід країн Центральної 
та Східної Європи (колишніх бездержавних 
етносів), якраз національна еліта визначає пре-
стиж власної держави та престиж державної 
мови серед загалу, формує національну іден-
тичність у цілому. 

Отже, фактично лише відродження не-
залежності України 1991 року зуміло зу-
пинити повзуче її російщення та реальну 
загрозу поглинання Росією. Проте й після 
здобуття Україною незалежності неоімперське 

кремлівське керівництво не втратило бажан-
ня зберегти контроль над українством. Рево-
люція Гідності в Україні нарешті поставила 
крапку на концепції повного підпорядкування 
її Росією та включенні до «руского міра» як 
новітнього імперського проекту. 

Тому, втративши контроль над усією Украї-
ною, кремлівське керівництво пішло на її тери-
торіальне розчленування. Щоб не допустити 
здійснення європейського вибору України, Ро-
сія в 2014 році розпочала «гібридну війну». Ця 
агресія призвела до окупації Криму та частини 
Донбасу, де найбільше збереглися інерційні 
впливи етномовних процесів доби бездержав-
ності України. Це переконливо засвідчує, що 
і нинішня кремлівська влада продовжує про-
водити традиційну імперіалістичну політику 
щодо України. Консолідація українського за-
галу в боротьбі за незалежну Україну, інтегра-
ції її до євроатлантичних структур є нагальним 
завданням сучасної еліти, яка українською по-
винна бути не лише за назвою. Це має стати 
запорукою відновлення територіальної ціліс-
ності України. 
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З історії та теорії науки

Summary

Present-day Ukraine is not only a post-totalitarian, but also a post-colonial country. The current eth-
nic and language situation in Ukraine is a direct result of the 300-year-old colonial policy of the Russian 
Empire, including the USSR. As a result, the Ukrainians have suffered the influence of the Russification 
policy. The Russification of Ukraine is a consistent policy of the Russian occupying power (both the tsarist 
and Soviet one) directed to the complete making subordinate of Ukraine and Ukrainians with the aim to 
absorb by the way of assimilation and its transformation into a part of the Russian peace, where there is no 
place for Independent Ukraine.

Deukrainization is the main result of these processes in Ukraine, especially in the urban environment. 
Decrease of the proportion of Ukrainians and Ukrainian-speaking inhabitants among the total population 
of Ukraine and an increase of the share of Russians and Russian-speaking population has become its 
immediate result. In fact, changes in the ethnic and language structure of the inhabitants of Ukraine during 
the times of State system lack have meant nothing more than the replacement of the Ukrainians and the 
Ukrainian-speaking population by the Russians and Russian-speaking population.

Such changes have become a direct result of the Ukrainians situation in Ukraine as a mass ethnic group 
(subordinate majority), and Russians – as a dominant minority during the times of State system lack. The 
natural increase of the number of Ukrainians and Russians, but first and foremost migrations, as well as the 
processes of linguistic and ethnic assimilation of Ukrainians have influenced on the changes of the ethnic and 
language structures of its population during the times of State system lack.

According to the analysis of statistical materials of the censuses, during 1970–1989 the total number 
of the inhabitants of Ukraine has increased not due to Ukrainians and Ukrainian-speaking population, 
but just owing to the Russians and Russian-speaking representatives. Such changes have happened in the 
urban environment of the Eastern and Southern regions with a peculiar activity. Changes of the ethnic and 
language structures of the Ukrainian population during the times of State system lack have occurred not 
as a result of natural ethnic and linguistic processes, but become a direct consequence of a long-term and 
purposeful policy of the Russification of Ukraine. Therefore, the overcoming of these consequences will not 
take place by itself, but it will become the result of a consistent and systematic ethnic and language national 
policy with the active support of civil society in Ukraine.

Keywords: Ukraine, Ukrainian people, ethnic and language processes, ethnic and language structure of 
the population, imperial policy of Russia, Russification, inertial influences of the times of State system lack. 
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ЕТНІЧНИЙ ХАРАКТЕР ЗБІРКОВИХ ФОНДІВ
МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СВИДНИКУ

Мирослав Сополига

ÓÄÊ  39(=161.2):069.5(437.6)

Студія є частковим результатом наукового дослідження теми «Етнічність народної культури в Північно-Східній 
Словаччині» у зв’язку з твердженнями певних осіб, що бібліотечний та збірковий фонди СНМ – Музею української 
культури, «наперекір своєму русинському походженню, безпідставно трактуються як складова української культу-
ри». Автор на основі докладного аналізу вищеназваних фондів, власних досліджень та інших достовірних фактів 
спростував ці твердження. До того ж заявив, що поділ предметного етносу на дві самостійні – незалежні – на-
ціональності, тобто на «русинську» й українську, є безпідставним. Такий поділ шкодить цій спільності, знецінює її, 
зменшує її значення та статус у рамках громадянського суспільства. 

Ключові слова: етнічність, русини, українці, бібліотечний фонд, історичні документи, етнографічні збірки,  
етноідентифікаційні ознаки, культурні традиції, мова, конфесійна належність.

This study is a partial solving of the research task The Ethnicity of Folk Culture in North-Eastern Slovakia in the 
connection with the statements of some individuals, that the library and collection funds of SNM – Ukrainian Culture Museum 
in spite of their Ruthenian origin are treated wrongly as a part of Ukrainian culture. 

The author has contested these assertions basing on the detailed analysis of the above-mentioned funds, his own studies 
and other reliable facts. He has also stated that the devision of the ethnos into two self-reliant and independent nationalities, 
i.e. Ruthenian and Ukrainian one, is not correct. They are just two synonymous, thus identical denominations of the same 
nationality, the same ethnic group respectively. Such separation  harms the society, insults it, diminishes its importance and 
position within the civil society.

Keywords: ethnicity, Ruthenians, Ukrainians, library fund, historical documents, ethnographic collections, ethnic and 
identificational features, cultural traditions, language, confessional appliance.

Після падіння Берлінського муру 9 листо-
пада 1989 року, коли всі зрозуміли, що Радян-
ський Союз, зі своїм соціалістичним табором, 
уже не має жодної перспективи, імперські та 
реваншистські сили Москви, Будапешта й 
Праги почали усвідомлювати реальну небез-
пеку відродження українства та виникнення 
Української держави. Щоб запобігти такій 
небажаній ситуації, антиукраїнські сили, 
окрім іншого, «витягли» на світ апробований 
у минулому проект «русинів-неукраїнців» [1, 
с. 11–12]. Стратегічну роль у планах реані-
мації русинства (політичного русинізму) було 
відведено українській меншині у Словаччині. 
Сумнозвісна «програма деукраїнізації» мала 
за ціль зліквідувати передовсім українські 
культурні установи. На порядку денному стала 
й ліквідація українського музею у Свиднику, 
який реалізатори цього абсурдного проекту 
назвали останнім бастіоном українства у Сло-
ваччині. Від 1991 року вісім разів офіційно мі-
няли назву «Музей української культури», по-

стійно переслідували та кілька разів звільняли 
з посади директора, усіляко принижували та 
ображали колектив. 

Музей у Свиднику впродовж існування 
(від 1956 р.) нагромадив власний арсенал спе-
цифічної «зброї» – історичних, етнологічних 
та інших аргументів. Завдяки цьому він міг 
чинити опір довготривалим атакам і зумів від-
стояти свої позиції. Це явний доказ того, що 
зберігання пам’яті в такий спосіб має неабияке 
значення, що українська ідея в Карпатах –  
невмируща.

Музей української культури зберіг своє 
справжнє обличчя. Від 2002 року він став 
складовою Словацького національного музею. 
У 2007 році міністр культури Словацької Рес-
публіки повернув Музею його первісну назву. 
Разом з іншими музеями етнічних меншин 
Музей української культури у Свиднику про-
вадить діяльність, яка достойно репрезентує 
національну культурну політику Словацької 
Республіки. 
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З історії та теорії науки

Однак ініціативи (скарги та заяви) перейме-
нувати Музей на «русинський» не вщухають 
донині. Саме тому тема «Етнічність народ-
ної культури в Північно-Східній Словаччині» 
2014 року була включена в науково-дослідну 
програму Словацького національного музею. 
Одним з результатів рішення цього проекту і 
є аналіз збірок Музею української культури 
у Свиднику, які, ніби-то, «й наперекір своєму 
русинському походженню безпідставно тракту-
ються як складова української культури» 1.

Збірковий фонд Словацького національ-
ного музею – Музею української культури у 
Свиднику (далі – СНМ – МУК) станом на 
січень 2016 року нараховував 72 416 одиниць 
збереження, класифікованих за такими спе-
ціалізаціями: історія (47 442 од.), етнографія 
(10 214 од.), мистецтвознавство (4500 од.), 
музикознавство (10 261 од.). На ділянці ду-
ховної культури архів Музею містить 20 220 
документаційних карт. Музейна бібліотека на-
раховує 49 035 бібліографічних одиниць.

Коротка характеристика бібліотечного 
фонду СНМ – МУК. Бібліотечний фонд 
СНМ – МУК – нараховує 49 035 бібліогра-
фічних одиниць. Базовий склад та характер 
бібліотеки зумовлений основним профілем та 
спеціалізацією установи. Оскільки в даному 
разі йдеться про музей української етнічної 
спільноти у Словаччині, то й бібліотека вже 
від початку свого заснування систематично 
нагромаджує та опрацьовує передусім наукову 
літературу, пов’язану з історією та культурою 
українців Словаччини, історією матірного на-
роду та її держави – України і, звичайно, іс-
торією своїх співгромадян – словаків та спіль-
ної батьківщини – Словацької Республіки. 
Зважаючи на те, що всі музейні наукові до-
слідження виконуються в ширших міжетніч-
них взаємозв’язках, у бібліотеці зберігається 
також численна колекція фахової літератури 
з різних країн, зокрема з України, Польщі, 
Угорщини, Сербії, США, Канади. Музей по-
стійно налагоджує й утримує активні робочі 
контакти як з науковими та культурними за-

кладами, так і з окремими місцевими фахівця-
ми. Природно, що найінтенсивніша співпраця 
існує з установами і спеціалістами Словаччини 
(до 1993 р. – Чехословаччини) та України. 

Автономні бібліотечні колекції СНМ – 
МУК сформували колишні приватні бібліо теки 
визначних науковців, українських письменни-
ків та культурних діячів – громадян Словаччи-
ни і Чехії (наприклад, О. Зілинський, А. Шле-
пецький, Ю. Боролич, А. Кусько, М. Шмайда, 
Є. Бісс, М. Дубай, В. Коман, Б. Зілинський, 
І. Мацинський, І. Галайда, Ю. Бача, В. Фран-
ко, М. Гулін, М. Роман, І. Ванат, Й. Гривнак 
та ін.). Цінний подарунок – 730 книг – Музей 
отримав від провідного словацького етнолога 
професора, доктора філософії, доктора історич-
них наук Яна Подолака 2.

У бібліотеці застосовується універсальна 
класифікація фондів за авторським та алфа-
вітно-предметним каталогами. Предметний 
каталог розподіляє книги за окремими галу-
зями знань (історія, етнографія, мовознав-
ство, літературознавство, мистецтвознавство 
тощо). Мовна структура бібліотечних фондів 
така: українська та російська література – 
95 %; «русинська» – 0,5 %; староукраїнський 
друк – 5 %; словацька – 18 %; угорська – 
3 %; польська – 3,5 %; іншомовна (англ., нім. 
і т. д.) – 5 %.

Тут слід наголосити, що жодна бібліотека 
(навіть приватна) не будується за етнічним 
принципом. Бібліотека СНМ – МУК – осе-
редок духовності, освіти та знань з історії та 
культури української спільноти в найрізно-
манітніших міжетнічних взаємозв’язках. Ви-
могу ініціаторів перевірки бібліотечних фондів 
СНМ – МУК, які, на їхню думку, мали б 
бути «русинськими», вважаємо абсурдними та 
дилетантськими. 

Загальна характеристика збірок фонду 
історії. МУК, відповідно до свого профілю, 
систематично колекціонує документи про іс-
торичний, соціально-економічний та націо-
нально-культурний розвиток регіону, у якому, 
поряд зі словаками та представниками інших  
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національностей, мешкають громадяни русько- 
українського походження. Багатьом історич-
ним документам властивий універсальний 
характер, бо вони стосуються всіх обивателів 
регіону, незалежно від їхньої етнічної чи кон-
фесійної належності. Невід’ємною частиною 
історичного фонду є також археологічні зна-
хідки, які походять з давніших періодів – кін-
ця неоліту (2000–1700 рр. до н. е.) та пов’язані 
з приходом землеробсько-скотарських племен 
із Закарпаття, Галичини та інших областей 
України. Інші археологічні предмети – робочі 
інструменти, прикраси, зброя – належать до 
кам’яного або бронзового періоду, тому їх кла-
сифікацію за принципом етнічності вважаємо 
ірелевантною [50, s. 18]. З доісторичного пе-
ріоду кам’яної доби походять, наприклад, і ра-
ритетні останки мамонта (кістяк, ікла, зуби). 
Хіба ж вони «русинські»?

Складовою історичного фонду СНМ – 
МУК є також збірки, які документують роз-
виток природи (флори й фауни). Між ними є, 
наприклад, дермопластичні препарати (чуче-
ла, опудала) звірів, птахів, комах, які вистав-
лені в головній експозиції – частині «Люди-
на та природа». Вести дискусію про етнічну 
належність цих експонатів лише заради того, 
що вони походять з «русинських» сіл вважає-
мо безглуздо. Те саме стосується й експонатів 
ботанічного характеру, зразків гірських порід 
і т. п. [50, s. 18].

Історичні збірки, які належать до періоду 
феодалізму, характеризують прибуття слов’ян 
на територію сучасної Північно-Східної Сло-
ваччини, поступове заселення та колонізацію 
на так званому волоському праві, а також 
прихід мадярів. Це – різні писемні пам’ятки, 
дарчі грамоти, у яких згадуються руські села, 
королівські дипломи про надання пільг деяким 
населеним пунктам і т. п. Між експонатами 
міститься макет Маковицького (Зборівсько-
го) замку, цінна картина невідомого автора – 
порт рет, виконаний олійними фарбами, князя 
Федора Корятовича (литовського походжен-
ня), який привів на закарпатську територію 
декілька тисяч селян – колонізаторів з україн-

ського Поділля. Цим періодом також датовані 
різні посудини, робоче знаряддя, середньо-
вічні монети, зброя та інші предмети, які ма-
ють більш-менш загальний характер, а отже, 
стосуються всіх етнічних груп населення. Цін-
ними є різні письмові документи – листи, ор-
дери, грамоти, посвідчення, виконавчі листи, 
накази, розрахунки, що характеризують со-
ціально-економічне становище в Східній Сло-
ваччині загалом [2; 5; 27; 29; 48].

Вагому частину історичного фонду ста-
новлять документи, які характеризують се-
редньовічні культурні та літературні традиції, 
пов’язані, зокрема, з християнізацією населен-
ня цього регіону. Перші датовані закарпато-
українські пам’ятки оригінальної та перекладної 
літератури походять з ХІ–XIV ст. Наприкін-
ці XV ст. на західноукраїнську територію по-
трапляють перші друковані слов’янські літур-
гічні книги. Найбільш поширеними тут були 
львівські та острозькі видання, які знамену-
вали початок українського книгодрукування. 
У музейних збірках зберігається Остромирове 
євангеліє (1056–1057) – одна з найцінніших 
пам’яток письменства Київської Русі, а також 
факсиміле книги «Літописна повість про вбив-
ство Бориса і Гліба» (ХІІ–ХІІІ ст.), мукачів-
ські пергаментні уривки євангелія із XIV ст., 
мінеї із XVІ–XVІІІ ст. тощо.

Найбільше пам’яток, що характеризують 
культурний і літературний розвиток населен-
ня Північно-Східної Словаччини, пов’язані 
з поширенням східного християнства з тери-
торії сучасної України. Про це свідчать ори-
гінали літургічних книг: Служебник (Львів, 
1646), Апостол (друкарня М. Сльозки; 
Львів, 1689), Євангеліє (Львів, 1722), Лі-
тургіон (Почаїв, 1744). З погляду етнічнос-
ті ці пам’ятки є, безсумнівно, українськими. 
У фондах СНМ – МУК зберігаються також 
регіональні слов’янські друковані книги, що 
слугували потребам західноукраїнського насе-
лення: «Букварь Языка Славенська...» Івана 
Брадача (Відень, 1770), Біблія Г. Тарковича 
(Будін, 1804–1805) та інші літургійні книги. 
У збіркових музейних фондах зберігаються 

www.etnolog.org.ua

І
ходять

І
ходять

Те ІТе са Ісаме Іме
ха Іхарактеру, Ірактеру, зрІзр

. 18]. І. 18].
ірки, Іірки, як Іякі Іі наІналежатьІлежать

рактеризуютьІрактеризують прІприбуттяІибуття
ПівІПівнічноІнічно
селенняІселення

М
Між

М
Між ни

М
ни

парати

М
парати (ч

М
(чуче

М
уче

ком

М
комах,

М
ах, як

М
які

М
і ви

М
вистав-

М
став-

спозиції –

М
спозиції – ча

М
частині

М
стині «Л

М
«Люди-

М
юди-

ди

М
дискусію

М
скусію пр

М
про

М
о ет

М
етнічну

М
нічну

спонатів Мспонатів лиМлишеМше заМзарадиМради тогМтого,Мо,
«р М«русинських»Мусинських» сіМсілМл ввМвважає-Мажає-

ст МстосуєтьсяМосується йМй екМекспонатівМспонатів
азківМазків гіМгірськихМрських поМпорідМрід

лежатьМлежать доМдо

фа

М
фа
ствоМство
ФМ – ФМ –

ументують Фументують ро Фроз- Фз-
ми Фми є, Фє,

- Ф-

раїнські

Ф
раїнські

лі

Ф
літератури

Ф
тератури

ці

Ф
ці XV 

Ф
XV ст.

Ф
ст. на

Ф
на

трапляють

Ф
трапляють пе

Ф
перші

Ф
рші

гічніФгічні книгФкниги.Фи. НаФНайбільшФйбільш
льФльвівськіФвівські таФта осФострозькіФтрозькі
валиФвали поФпочатокФчаток укФукраїнськогоФраїнського
У мФУ музейнихФузейних збФзбіркахФірках
євФєвангелієФангеліє (1Ф(1056–1057) –Ф056–1057) –
паФпам’ятокФм’яток

ксимілеФксиміле

Е
ументи,

Е
ументи,
ку

Е
культурні

Е
льтурнікультурніку

Е
культурніку

зок

Е
зокрема,

Е
рема, з х

Е
з християнізацією

Е
ристиянізацією

ого Еого ре Ерегіону.Егіону. ПеЕПершіЕрші даЕда
раїнські Ераїнськіпа Епам’яткиЕм’яткиорЕоригінальноїЕигінальної

тератури Етератури п ЕпоходятьЕоходять зЕз ХЕХІ–XIV ст.ЕІ–XIV ст.
на Ена за ЕзахідноукраїнськуЕхідноукраїнську

ршіЕрші дрЕдрукованіЕуковані
йбільшЕйбільш



45

З історії та теорії науки

також книги латинською та угорською мовaми, 
якими навчалася місцева інтелігенція.

Численними є оригінали документів – 
пам’яток урядової та місцевої писемності з 
русько-українських сіл (латинською та угор-
ською мовами), оригінали церковних грамот з 
відображенням різних варіантів українських 
говірок, збірники духовних пісень, пастор-
ських проповідей старослов’янською мовою 
або на місцевій говірці, цінні оригінали листів 
і послань єпископа Мукачівської греко-като-
лицької єпархії А. Бачинського українською 
та латинською мовами.

На увагу заслуговують пам’ятки, які за-
свідчують різні форми антифеодальної бо-
ротьби закріпачених селян – втечі до інших 
землевласників, розбійництво і т. п. (письмові 
документи, зброя, інструменти для тілесних 
покарань тощо). Ці пам’ятки однаковою мірою 
належать і до історії словаків та інших меш-
канців Карпат [38, s. 50].

Однозначно український характер ма-
ють збірки, які документують культурні 
взаємозв’язки місцевих українців з представ-
никами інших українських територій: «Азбу-
ка» Івана Федорова (Львів, 1578), «Грамати-
ка» Мелетія Смотрицького (1619), оригінал 
рукопису-передмови Памва Беринди – слав-
ного українського діяча культури, енцикло-
педиста, православного ченця, мовознавця, 
лексикографа, поета, письменника, гравера та  
друкаря, автора «Лексикону» (Києво-Печер-
ська Лавра, 1626), оригінал книги «Служеб-
ник» (Львів, 1690), оригінал книги «Орологіон»  
(Львів, 1692), оригінал книги «Літургіон» 
(Почаїв, 1744) та багато інших, що їх протягом 
кількох століть застосовували в церковних об-
рядах у русько-українських місцевостях Схід-
ної Словаччини.

На Закарпаття та у Східну Словаччину 
привозили з Києва, Галича та інших міст Укра-
їни книжки, що їх переписували і підправляли 
в Мукачівському, Грушівському, Краснобрід-
ському, Буківському та інших монастирях і 
розповсюджували між місцевим українським 
населенням. Свидницький музей зберігає різ-

ні фрагменти й цілісні євангелії, мінеї, тріоди, 
октоїхи, псалтирі і т. п. З уцілілих найвідо-
мішими є рукописні євангелії з Острожни-
ці (1492), Улича – від дяка Смерековського 
(1629). До того ж у збірках містяться так звані 
«толкові» євангелії та збірники, написані міс-
цевою розмовною мовою. 

Визначним осередком культурного жит-
тя русинів-українців Східної Словаччини був 
Краснобрідський монастир. Тут щорічно ви-
конувалися прощі і відбувалося інтенсивне 
шкільне життя. Окрім монастирських шкіл, 
існували також світські народні школи. З най-
давніших часів майже в усіх школах навчалися 
з підручників, виданих в Україні. Доведено, що 
торгівці з України лише в 1752 році завезли в 
Маковицьке володіння близько 500 книг [50, 
s. 22–25].

У музейних фондах СНМ – МУК зберіга-
ються й іншомовні книги – латинські, німець-
кі та угорські навчальні підручники XVII–
XVIII ст. 

Ділянка літературознавства історичного 
відділу Музею охоплює також цінні культурні, 
зокрема літературні, пам’ятки з періоду націо-
нального відродження закарпатських україн-
ців (шкільні підручники, альманахи, календа-
рі, літературні твори). Ці пам’ятки засвідчують 
і мовний хаос у згаданому регіоні: окрім міс-
цевого діалекту й так званого «язичія» – мі-
шанини старослов’янської, української та 
російської мов, з другої половини ХІХ ст. 
інтелігенція користується акомодованою ро-
сійською мовою, яка тимчасово функціонує як 
літературна мова. Музейні збірки містять ра-
ритетні оригінали кореспонденції О. Духнови-
ча, І. Вислоцького, А. Добрянського та інших 
культурно-громадських діячів, з яких довідує-
мося про різні проблеми русинів-українців, 
включно з етнічною ідентифікацією. 

У колекціях СНМ – МУК зберігаються 
оригінали книг та журналів: «Граматика русь-
кої (малоруської) мови» Йосипа Лозинського 
(1846), «Граматика старослов’янської цер-
ковної мови» Адольфа Добрянського (1851), 
«Церковна історія» Михайла Балудянського 
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(Відень, 1851), «Граматика русского языка» 
Кирила Сабова (1865) тощо. Ці та інші пуб-
лікації є свідченням украй складного про-
цесу національної чи етнічної ідентифікації 
східнослов’янської групи населення в Північно- 
Східній Словаччині, який триває і донині. 
В історії цього населення відомі три основні 
напрями національної орієнтації: русофіль-
ський, українофільський та самостійний кар-
паторуський (карпаторусинський). В інтересі 
єднання та консолідації цієї спільноти для її 
позначення часто вживають термін «русини-
українці», що є актуальним і в наш час.

Загальний характер мають збірки – до-
кументи та трирозмірні матеріали, що до-
кументують соціальне становище населення 
Словаччини в період Австро-Угорщини, масо-
вої еміграції, Першої світової війни та першої 
Чехословацької Республіки. Вони стосуються 
як русинів-українців, так і словаків, а  також 
інших національностей. 

Фонди СНМ – МУК збагачуються до-
кументами та публікаціями, які пов’язані з 
діяльністю культурно-освітніх організацій – 
Товариства О. Духновича та Просвіти. З їх-
нім активним рухом пов’язана також етнічна 
ідентифікація населення Північно-Східної 
Словаччини та його культури. Товариство 
О. Духновича репрезентувало проросійський 
(не «русинський») напрям, а Просвіта – про-
український [8, с. 248, 283–284].

Закономірно, що більшість збірок відділен-
ня історії репрезентує період після 1948 року. 
Окрім загальних чехословацьких, словацьких, 
регіональних документів та інших матеріалів 
періоду післявоєнної відбудови Східної Сло-
ваччини, індустріалізації та колективізації, 
СНМ – МУК містить комплексну збірку з 
проблематики українського шкільництва та 
української культури у Словаччині.

Ділянка літературної історії нараховує 
14 763 збіркових одиниць. Більшість із них – 
це документи про заснування та діяльність 
поодиноких колишніх українських установ: 
Українського національного театру, Україн-
ської студії Чехословацького радіо, Реферату 

українського шкільництва, Піддуклянського 
українського народного ансамблю, Україн-
ського відділення Дослідного інституту педа-
гогіки, Кабінету української мови Крайового 
педагогічного інституту в Пряшеві, Кафедри 
української мови та літератури Університету 
ім. П. Й. Шафарика у Пряшеві, Відділення 
української літератури Словацького педа-
гогічного видавництва, Спілки українських 
письмен ників у Словаччині, Культурного со-
юзу українських трудящих (від 1990 р. – Со-
юзу русинів-українців Словаччини), а також 
Музею української культури у Свиднику. 
Український етнічний характер цих збірок 
безсумнівний. У фонді зберігається численна 
кількість рукописів літературних та інших тво-
рів українських авторів Словаччини, а також 
цінні рукописи й книги української політичної 
еміграції, яка знайшла свій притулок у Чехо-
словаччині, зокрема у Празі після більшо-
вицької революції 1917 року [54].

Ділянка мистецтвознавства нараховує 
4502 артефакти сакрального та світського ха-
рактеру. Щодо національності авторів пооди-
ноких творів, то лишень 111 з них – словаки, 
а 426 мистців – громадяни Чехії, Угорщини, 
Німеччини, Польщі, Болгарії та автори не-
ідентифікованої національної чи громадянської 
належності. 536 збіркових одиниць – пам’ятки 
сакрального характеру української провінції. 
Отож, із загальної кількості – 4502 – збірко-
вих артефактів, основна кількість – 3965 оди-
ниць, тобто 88,1 % – української етнічної на-
лежності [41, s. 167].

До артефактів сакрального характеру на-
лежать іконостаси, самостійні ікони, царські 
двері, хрести, свічники, чаші, церковні хо-
ругви, плащаниці, кадильниці, кропильниці, 
фрагменти різьблених рам для ікон, архітек-
турні деталі іконостасів тощо. Усі вони ко-
лись творили інтер’єр та інвентар унікальних 
дерев’яних церков східного обряду, які є най-
оригінальнішим утіленням української мону-
ментальної архітектури загалом.

Музейна збірка світського характеру доку-
ментує розвиток українського образотворчого 
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мистецтва Пряшівщини, зокрема, у післявоєн-
ний період. Тут з’явилася ціла плеяда талано-
витих художників, твори яких зберігаються у 
фондах та окремих експозиціях: Орест Дубай 
(1919–2004), Єва Бісс (1920–2005), Сте-
пан Гапак (1921–1997), Микола Роговський 
(1923–2002), Павло Маркович (1924–2006), 
Іван-Нестор Шафранко (1931), Андрій Ґай 
(1932–2016), Юрій Кресила (1932–2007), 
Микола Диць (1931), Михайло Чабала (1941–
2002), Степан Цаповчак (1941–1989), Юрій 
Ґавула (1942), Микола Федькович (1945), Іван 
Хапчак (1947), Андрій Смоляк (1953), Павло 
Михалич (1962), Прокіп Колісник (1957), Бог-
дан Гостиняк (1968) та ін. [50, s. 55].

Найвизначнішим представником україн-
ського образотворчого мистецтва Словаччини 
післявоєнного періоду є Дезидерій Миллий 
(1906–1971). Він увійшов в історію модерно-
го образотворчого мистецтва в Словаччині як 
один з його основоположників. Д. Миллий був 
ректором Вищої образотворчої школи у Бра-
тиславі. За творчість, суспільну та педагогіч-
ну діяльність 1971 року йому було присвоєно 
звання «народний художник Словаччини». 
Більша частина його художньої спадщини – 
785 артефактів – міститься в Музеї україн-
ської культури у Свиднику. У 1983 році Музей 
відкрив окрему картинну експозицію – Гале-
рею ім. Д. Миллого. Щодо етнічності, то тут 
немає жодних сумнівів, адже автор цієї колек-
ції з походження – українець. Д. Миллий був 
активним членом Української Національної 
Ради Пряшівщини та завідувачем Реферату 
українського шкільництва. Домінантними в 
його творах є натюрморти «Кривого ярку» – 
природного утворення в околиці його рідного 
с. Київ 3 [41, s. 170–171; 50, s. 55–65]. У Га-
лереї ім. Д. Миллого широко представлена 
творчість основоположників так званої закар-
патської школи мистецтва, до яких належать 
Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Федір 
Манайло, Войтєх Адальберт Борецький, Ан-
дрій Коцка та ін. 

У музейних фондах зберігається надзвичай-
но цінна колекція творів Івана Кулеця, для яких 

притаманна спочатку сецесійна, а згодом пост-
кубістична орієнтація. У 60-х роках ХХ ст. 
Музей української культури у Свиднику прид-
бав колекцію художніх творів з колишнього 
Музею визвольної боротьби України в Празі 
(1925–1945). У колекції – портрети визначних 
особистостей української історії та культури: 
Володимира Великого, Михайла Грушевсько-
го, Данила Галицького, Івана Мазепи, Федо-
ра Корятовича, Гетьмана Орлика, Івана Кот-
ляревського, Лесі Українки, Івана Франка та 
14 художніх зображень Тараса Шевченка. До 
колекції художніх робіт українських авторів-
емігрантів, які жили й творили в Чехословаччи-
ні, зокрема у Празі, належать і 26 творів Павла 
Громницького, 13 графічних робіт та портрет 
Івана Франка від Василя Касіяна, 172 худож-
ні роботи (графіка, портрети, ілюстрації) від 
Юрія Вовка. У 90-х роках ХХ ст. учениця 
Івана Кулеця Анежка Ржечинська подарувала 
Музею української культури у Свиднику 229 
його художніх творів; 1980 року Музей само-
стійно придбав одну його картину. У Музеї 
зберігаються цінні художні роботи, автори яких 
живуть і творять в Україні (наприклад, 33 кар-
тини Миколи Стратілата, придбані 1988 р.). На 
рік пізніше Музей придбав ще 25 творів київ-
ських художників. 

У 2015 році приятель і меценат Музею укра-
їнської культури у Свиднику Дмитро Рипела 
придбав і подарував Музею дві нетрадиційні 
роботи української художниці Наталії Волебує-
вої – ікони «Боже, храни Україну» й «Недрі-
манне око», виконані на ящиках від амуніції в 
зоні АТО на Сході України [41, s. 176].

Ця коротка характеристика мистецтво-
знавчого фонду свідчить про те, що Музей 
української культури у Свиднику намагається 
в міру своїх фінансових та інших можливостей 
документувати розвиток образотворчого мис-
тецтва українців Пряшівщини в ширших між-
етнічних взаємозв’язках та, зокрема, у контек-
сті загальноукраїнської культури. 

Характеристика етнографічних фондів 
(матеріальна культура). У збіркових фондах 
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СНМ – МУК зберігається 10 214 етногра-
фічних предметів, які документують матері-
альну культуру населення Північно-Східної 
Словаччини, його побут, традиційні заняття та 
спосіб життя загалом. Ця проблематика стала 
предметом досліджень наукових працівників 
СНМ – МУК, результати яких оприлюднені 
в багатьох публікаціях [14–17; 42–53]. Нара-
зі спробуємо сформулювати лише узагальне-
ні висновки довготривалих наукових студій у 
руслі визначеної мети даної праці та сучасних 
тенденцій розвитку етнологічних досліджень. 

Предметом нашого дослідження є культура 
національної меншини, яка під тиском складних 
історичних обставин була відділена від решти 
своїх одноплемінників державним кордоном. 
Факт, що представники цієї меншини ніколи 
не жили в єдиній національній державі, тобто 
ніколи не брали участі у створенні власної по-
літичної надбудови, зумовив складність етніч-
них процесів. Це означає, що на досліджуваних 
теренах формування етнічної або національної 
свідомості, порівняно з іншими материковими 
регіонами, відбувалося значно складніше та по-
вільніше. Однак, на диво, саме в цьому регіоні 
українці дотепер зберегли свої старожитні на-
зви ще з доби України-Русі – «русини», «русь-
кі люди». Культура закарпатських українців 
мусила постійно долати асиміляційні впливи. 
Лише глибока повага до традицій та усвідом-
лення власної гідності допомогли нашим пред-
кам зберегти національний характер, тобто все 
те, що вони успадкували від своїх батьків та на 
підставі чого їх відрізняють від представників 
інших етнічних груп. Це передусім мова, віро-
сповідання, культура, національна свідомість та 
національна назва. Завдяки всьому цьому ру-
сини-українці, разом з іншими національними 
меншинами, є елементом строкатої, але водно-
час міцної етнокультурної структури Словаччи-
ни, форма якої увиразнює та робить її впізнава-
ною і в ширшому європейському співтоваристві. 

У Північно-Східній Словаччині збереглися 
визначні пам’ятки традиційної народної культу-
ри. Чимало з них містять рідкісні прикмети, що 
документують основні етапи історичного роз-

витку слов’янської спільноти загалом, а також 
процеси культурної інтеграції мультиетнічного 
населення на теренах карпатського регіону. 

Цей регіон розміщений у зоні, де впродовж 
багатьох століть співіснують дві основні єв-
ропейські культурні течії – одна спрямована 
на Захід, друга – на Схід. Ці течії залишили 
свої помітні сліди як на пам’ятках матеріальної 
культури словацьких українців, так і на укладі 
їхнього життя загалом.

З географічного погляду Словаччина ле-
жить на межі двох європейських зон – низин-
ної та гірської. Якщо низинна зона тяжіє до 
Паннонсько-Потисянського регіону, що роз-
кинувся на теренах південної частини Словач-
чини, Моравії, Австрії, Угорщини, Хорватії та 
Сербії, то гірська, тобто північна зона, простя-
гається на більшу частину території Словаччи-
ни. Вона входить до карпатської дуги, а її куль-
турні впливи сягають від території Моравії до 
Польщі та України. Саме до цієї гірської смуги 
і належить досліджуваний регіон, розміщений 
на словацько-польсько-українському погра-
ниччі. Специфічні карпатські природно-кліма-
тичні умови спричинилися до того, що місцеві 
мешканці займалися не лише хліборобством, 
а й тваринництвом, скотарством, дерево-
обробництвом та пов’язаними з ним домашніми 
промислами. Ліси давали достатню кількість 
якісної деревини, що найдужче позначилося на 
народному будівництві. Багатство лісових ре-
сурсів стало базою для розвитку деяких видів 
ремесел і народного мистецтва, зокрема різь-
бярства. Несприятливі кліматичні умови спо-
нукали місцевих мешканців до використання 
спеціальних видів одягу, а це своєю чергою – 
до переробки вовни, льону, конопель тощо. 
Загалом уклад життя в досліджуваному регіо-
ні мав натуральний характер [16, с. 27–32; 19].

Наші дослідження категорично спростову-
ють відомі теорії про первісне пастуше, кочівне 
(номадське) або якесь аморфне слов’янсько-
романське походження культури цього регіону. 
У цьому краї споконвіку займалися хлібороб-
ством, про що однозначно свідчать численні 
факти матеріальної культури, зокрема їх зміст, 
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З історії та теорії науки

форми, функції та номенклатура. Неперерв-
ний розвиток цієї культури сягає корінням 
праслов’янського періоду. Основні характерні 
риси, а особливо найменування переважної 
більшості матеріальних артефактів, пов’язаних 
з укладом життя досліджуваного етносу, за-
свідчують їх належність до староукраїнського 
(староруського, руського) культурного просто-
ру. Спільну основу цієї культури виявляють і 
асортимент та спосіб вирощування сільсько-
господарських культур, і особливості розвитку 
тваринництва, і форми поселень, упорядку-
вання дворів, і конструкції та форми житло-
вих, господарських та сакральних будівель, 
і основ ні форми традиційних меблів, і матеріа-
ли, технологія пошиття одягу та його оздоблен-
ня, і особливості харчування тощо. Отже, ма-
теріальна культура населення досліджуваного 
регіону має різносторонні історичні зв’язки з 
культурою українців інших регіонів, зокрема, 
найближчих сусідів із Закарпатської області 
України. Звичайно, окремі явища, пов’язані з 
господарською діяльністю, мають паралелі і в 
інших районах Центральної та Західної Єв-
ропи, що, зрештою, лише підтверджує відому 
тезу про поширення однакових явищ в одна-
кових або схожих життєвих умовах [4; 9; 36; 
52, s. 72–73].

Етнографічні дослідження підтверджу-
ють, що на крайньому сході території су-
часної Словаччини заселення за волоським 
правом мало переважно саме український 
етнічний характер. Водночас таким твер-
дженням ми зовсім не заперечуємо поширен-
ня і чужо етнічних впливів на досліджуваній 
території – румунських, угорських, німець-
ких, польських і, звичайно, словацьких. На 
жаль, цей факт провокує деяких авторів до 
тенденційних намагань цілком заперечити 
українську природу культури досліджувано-
го регіону. Із цією метою вони ідентифікують 
місцеву культуру або її окремі пам’ятки озна-
ченням «карпатський»: карпатська ікона, кар-
патські костелики (церковки), карпатський 
одяг, карпатський хліб, карпатська писанка 
тощо. Звісно, досліджуваний регіон є час-

тиною карпатського ареалу, який став зоною 
інтенсивних інтеркультурних взаємовпливів, 
зокрема, між романським та слов’янським на-
селенням. Проте регіон Карпат як географіч-
не поняття та геологічне утворення не може 
сам по собі детермінувати, отже, і заперечу-
вати етнічний характер культури. Карпати 
як географічне поняття можуть, але тільки 
до певної межі, впливати на її формування 
з аспекту природно-кліматичних умов. А це 
означає, що і в Карпатах творцями та носія-
ми культури є конкретні етноси – словаки, 
поляки, українці. Тому цілком логічно, що 
західноукраїнське населення (русини, русна-
ки, лемки) є творцями й носіями культури з 
її специфічними карпатськими рисами, тобто 
вони є носіями української карпатської куль-
тури. 

Помітне місце серед ідентифікаційних 
ознак української меншини на теренах Східної 
Словаччини посідає мова, яка є не лише засо-
бом комунікації, а й одним з основних носіїв 
етнокультурних традицій. Українці Східної 
Словаччини розмовляють дуже цікавим діа-
лектом, який, незважаючи на численні архаїч-
ні та чужомовні елементи, зокрема словацькі, 
польські, угорські, німецькі, румунські тощо, 
не втратив свого первісного українського ха-
рактеру. Цей діалект на фонологічному, мор-
фологічному, синтаксичному та лексичному 
рівнях зберігає характерні східнослов’янські 
риси, що переконливо засвідчує «Атлас укра-
їнських говорів Східної Словаччини» В. Лат-
ти, виданий 1991 року СНМ – МУК. Наші 
спостереження також однозначно виявляють, 
що основна лексика місцевих сільських меш-
канців, зокрема одиниці тих лексико-семан-
тичних груп, які пов’язані з традиційними 
заняттями, – назви знарядь, окремих частин 
житлових, господарських, культових та інших 
споруд, народного одягу, кухонного начиння, 
традиційних страв і т. д., – є, безперечно, 
українською. Більшість представників до-
сліджуваної етнічної меншини донині визнає 
українську (руську, лемківську) мову як рідну, 
яка є основним засобом комунікації в родин-
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ному колі та у приватному спілкуванні, зокре-
ма, по селах. 

Ще однією етноідентифікаційною озна-
кою, яку донедавна ігнорували, є релігійно- 
конфесійна належність. Адже саме в укра-
їнському середовищі на теренах Східної 
Словаччини належність до східного хрис-
тиянського обряду – греко-католицької або 
православної конфесій, які називали ще й 
руською вірою, – так тісно пов’язана з етніч-
ним походженням, що їх часто ототожнюють. 
Це зумовлено тривалою традицією, завдя-
ки якій постало чимало артефактів матері-
альної культури (християнська символіка у 
традиційному житлі та на різних ужиткових 
предметах, а особливо, сакральні пам’ятки – 
церкви, хрести, ікони тощо). Конфесійна на-
лежність донині залишається однією з го-
ловних диференційних ознак, притаманних 
українцям Східної Словаччини. Українці 
відрізняються від словаків, угорців та по-
ляків, які належать до римо-католицької або 
протестантської конфесій. До того ж кожна 
конфесія має свою обрядовість та специфічні 
звичаї, що, очевидно, також є одним з важли-
вих етноідентифікаційних знаків. 

У результаті сильного впливу культурних 
традицій, а також інших факторів чимало арха-
їчних виявів традиційної культури досліджу-
ваного регіону збереглися значно довше, аніж 
в інших, економічно успішніших, регіонах. 

Через відносну однотипність місцевості, 
заселеної українцями, словаками, поляками, 
чимало рис традиційної культури цих народів 
є спільними. Часто при контактуванні однієї 
культури з іншою виникали нові цінності, які 
були симбіозом різнотипних елементів. Особ-
ливо наочно це виявляється в селах на сло-
вацько-українському етнічному пограниччі, 
тобто на півдні та заході досліджуваного ре-
гіону. Саме тут у народній матеріальній куль-
турі українців та словаків майже немає сут-
тєвих відмінностей, а їх розрізняє передусім  
мова. У селах, розміщених на заході, інтен-
сивнішими були й польські та німецькі впливи. 
Найменше впливів ми зафіксували в селах на 

півночі та сході досліджуваного регіону, які 
донині межують з населенням спільного етніч-
ного походження – бойками та лемками  [5; 6; 
9; 13; 22; 30; 33; 36; 39; 40; 42; 43; 54].

Збережені традиції матеріальної культури, 
їх основні риси та компоненти є беззаперечним 
свідченням того, що культура досліджуваного 
етносу має східнослов’янську, або, точніше, 
українську основу. Таких висновків ще раніше 
дійшли численні словацькі та чеські фахівці, 
на що ми звертали увагу у вищезазначених 
пуб лікаціях. 

Особливості традиційної матеріальної куль-
тури українців Східної Словаччини стають ще 
виразнішими, якщо їх аналізувати в ширшому 
контексті, зокрема, у зв’язку із суспільними 
відносинами, родинними й календарними зви-
чаями та пов’язаним з ними цілим комплек-
сом духовних і фольклорних традицій [3; 18]. 
Багаторічні дослідження науковців у сфері 
традиційної народної культури «однозначно 
стверджують, що ця культура має український 
етнічний характер» [3, с. 82].

У результаті тривалих акультураційних про-
цесів в українському етнічному середовищі по-
мітні певні зміни етнокультурних характеристик 
досліджуваної меншини, що виявляється в ні-
велюванні її типових етнічних ознак та поступо-
вому ототожнюванні чи злитті її зі словацьким 
населенням. Отже, очевидною є асиміляція. 

Негативну роль у цьому процесі відіграє 
нігілістичне ставлення самих носіїв до власних 
традицій народної культури, яке сформувалося 
в результаті різних ідеологічних впливів, особ-
ливо через недостатній рівень гуманітарної 
освіти місцевого населення. Вкрай негативний 
вплив на формування ставлення до традицій-
них цінностей мають міжконфесійні чвари та 
підтримка штучних сепаратистських тенден-
цій у рамках самого етносу. Наше досліджен-
ня підтверджує, що в Північно-Східній Сло-
ваччині маємо справу з єдиною культурою, яку 
неможливо розділити на якісь дві окремі час-
тини. Її творцем є один народ, незалежно від 
того, як називають себе його представники. 
Отже, поділ цієї спільноти на дві окремі на-
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З історії та теорії науки

ціональності, тобто «русинську» й українську, 
є хибним. «Русини» і «українці» – це лише 
дві синонімічні або рівнозначні назви одного 
й того самого етносу. Такий штучний поділ є 
украй шкідливим для цього етносу, бо при-
меншує та принижує його значення і статус у 
рамках громадянського суспільства Словаць-
кої Республіки. Відтак необхідно змінити та-
кож державну політику у сфері національних 
меншин так, щоб вона була на користь цій 
національній меншині та сприяла добросу-
сідським словацько-українським відносинам. 
Зловживати таким становищем, маніпулювати 

низьким рівнем етнічної та національної само-
свідомості місцевих мешканців є аморальним. 
Своє вагоме слово тут має сказати саме етно-
логічна наука [9; 14; 17, с. 309–317; 21; 23; 25; 
32; 33; 47].

Основним постулатом об’єктивного та на-
уково обґрунтованого рішення сучасної вкрай 
незадовільної ситуації – штучного розколу 
русько-української національної меншини – 
мала б стати теза: русини / українці у Сло-
ваччині становлять єдину, неподільну етнічну 
спільноту з подвійною – синонімічною – іден-
тифікацією. 
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З історії та теорії науки

Summary

This study is a partial solving of the research task The Ethnicity of Folk Culture in North-Eastern 
Slovakia in the connection with the statements of some individuals, that the library and collection funds of 
SNM – Ukrainian Culture Museum in spite of their Ruthenian origin are treated wrongly as a part of 
Ukrainian culture. 

The author has contested these assertions basing on the detailed analysis of the above-mentioned funds, 
his own studies and other reliable facts. He has also stated that the devision of the ethnos into two self-
reliant and independent nationalities, i. e. Ruthenian and Ukrainian one, is not correct. They are just two 
synonymous, thus identical denominations of the same nationality, the same ethnic group respectively. Such 
separation  harms the society, insults it, diminishes its importance and position within the civil society.

The culture of national minority, which has been separated from the others with the state boundary 
because of the enforcement of complicated historical circumstances, is the subject of our investigation. The 
fact that the representatives of this minority has never lived in the united national state, i. e. they haven’t 
taken part in the creation of their own political superstraction, has caused the ethnic processes complication. 
It means that the formation of ethnic or national consciousness has happened complexly and slowly to a great 
extent on the investigated terrains in comparison with the other continental regions. Nevertheless just in this 
region the Ukrainians have preserved their denominations from the period of Rus-Ukraine – Ruthenians, 
Ruthenian people – till the present day. The culture of Transcarpathian Ukrainians has been forced to 
overcome the assimilation effects constantly. Only a deep respect to the traditions and the understanding 
of the own dignity have assisted our ancestors to keep the national character. It means everything they have 
inherited from their fathers and owing to which they are different from the representatives of the other ethnic 
groups. These are first and foremost the language, religion, culture, national consciousness and national 
denomination. Owing to these facts, the Ruthenians-Ukrainians together with the other national minorities, 
are the elements of mixed and hard at the same time ethnic and cultural structure of Slovakia. Its form  
makes it more distinct and recognizable in the European society.    

The prominent monuments of traditional folk culture have been preserved in the North-Eastern Slovakia. 
A good few of them contain rare signs, documenting the main stages of the historical development of Slavic 
community in general and also the processes of the cultural integration of the multiethnic population in the 
Transcarpathian region. 

Keywords: ethnicity, Ruthenians, Ukrainians, library fund, historical documents, ethnographic 
collections, ethnic and identificational features, cultural traditions, language, confessional appliance.
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«ПЕРШИЙ КРУПНИЙ ЖІНОЧИЙ ВНЕСОК  
В ЕТНОГРАФІЮ»: СОФІЯ ЧЕРНЯВСЬКА

Людмила Іваннікова

ÓÄÊ  39(092)

У статті вперше в історії української фольклористики розглянуто науковий доробок маловідомої збирачки фольк-
лору Херсонщини. Автор дав оцінку її праці з погляду сучасної науки, зосередив увагу на малодосліджених явищах 
традиційної культури, які зафіксувала С. Чернявська, зокрема, проводи до війська, вірування про перетворення 
води на вино тощо; ввів у науковий обіг фольклористики записи легенд, зроблені в XVII ст.

Ключові слова: фольклор Південної України, пісенні новотвори, історія фольклористики.

For the first time in the history of Ukrainian folklore studies, the article considers the scientific contribution of a little-known 
collector of the Khersonshchyna folklore, Sofiya Cherniavska. The authoress gives an evaluation of her work from modern 
science’s point of view. She focuses on scantily explored phenomena of traditional culture recorded by the collector, in particular, 
send-off to army, beliefs on the transformation of water into wine, etc. She also introduces records of legends made in the 
XVIIth century into scientific circulation of folklore studies.

Keywords: Folklore of Southern Ukraine, song novelties, history of folklore studies.

«Перший крупний жіночий внесок в етно-
графію» – ці слова Миколи Сумцова, виго-
лошені в праці «Современная малорусская 
этнография» [9, с. 23], безпосередньо стосу-
ються фольклорного збірника Софії Андріїв-
ни Чернявської «Обряды и песни села Бело-
зерки Херсонской губернии», опублікованого 
в п’ятому томі «Сборника Харьковского исто-
рико-филологического общества» [12] та окре-
мим відтиском у 1893 році. Варто зазначити, 
що праця М. Сумцова була першою спробою 
написання історії української фольклористи-
ки та етнографії, у ній він приділив увагу всім 
відомим на той час збирачам і дослідникам 
фольк лору, чиї надбання були вже опубліко-
вані й доступні широкому загалу як через 
окремі видання, так і через сторінки періодики. 
Безперечно, тоді учений ще не міг знати про 
неопубліковані багаті зібрання фольклорних та 
етно графічних матеріалів Марка Вовчка, Ганни 
Барвінок, Олени Пчілки, Марії Грінченкової,  
Людмили Василевської, Софії Тобілевич та ін. 
Однак показовим є той факт, що М. Сумцов 
ставить С. Чернявську в один ряд з видатни-
ми польськими фольклористками – Юзефою 
Мошинською, Софією Рокосовською, Марією 
Томашевською, В. Маліновською, – зазнача-
ючи, між іншим, що «по полноте и содержа-

тельности сборник г-жи Ч[ернявской] усту-
пает лишь сборникам г-жи Мошинской на 
польском языке» [9, с. 23].

Хоча праця С. Чернявської була поцінована 
ще за її життя, а сама дослідниця поставлена 
в ряд з найвидатнішими сучасницями, проте її 
постать досі залишається невідомою: жодної 
статті, некролога, не увінчалися успіхом і власні 
пошуки авторки статті. Навіть сам збірник пра-
ктично не містить інформації про його упоряд-
ницю. Можна лише припустити, що вона була 
вчителькою земської або церковно-парафіяль-
ної школи, можливо, й уродженкою села Біло-
зерка. Адже в «Історії міст і сіл Української 
РСР» згадується якась Г. Чернявська, котра 
разом з іншими дівчатами стала на захист села 
в роки Другої світової війни [3, с. 191–202]. 

С. Чернявська збирала матеріали протягом 
1888–1889 років, більшість фольклорних тек-
стів були записані безпосередньо з уст жінок, 
чоловіків, дівчат і парубків, що засвідчує до-
віру односельців до збирачки та знання нею 
усної традиції свого села.

Високий рівень освіченості Софії Андріївни, 
її обізнаності з науковою літературою демонструє 
той факт, що фольклористка працювала за етно-
графічною програмою Російського географічного 
товариства, згідно з нею й упорядковувала свої 
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З історії та теорії науки

матеріали. Тож, відповідно до структури запи-
тальника, збірник С. Чернявської складається 
з двох розділів: 1) обряди та повір’я; 2) пісні. На 
початку подано коротенький опис села, у якому 
йдеться про типові прізвища і прізвиська його 
мешканців, народні промисли, одяг, форми до-
звілля, норми моралі, вірування та повір’я білозер-
ців, наведено кілька демонологічних легенд (про 
хвороби, про блуд, про відьом). Окремі легенди 
(про цвіт папороті, про скарби, про русалок, про 
Воскресіння Христа) вписані в народний кален-
дар, оскільки їх сюжети прив’язані до конкретних 
рокових свят. Детально описані звичаї та обря-
ди, пов’язані з головними святами річного циклу 
(цікаві повідомлення про проведення обряду «ко-
лодка», святкування Переполовення, Храмових 
свят, є оригінальні зразки дівочих ворожінь). При 
цьому обряд проводів рекрута, який відбувався 
у строго визначений час, С. Чернявська також  
описує в структурі народного календаря.

Щодо пісень, то найбільшу добірку скла-
дають весільні (112 зразків), подані в порядку 
проведення обряду, також уміщено 20 кален-
дарних (9 колядок, 7 щедрівок, 3 веснянки, 
1 обжинкова), 10 історичних (про руйнування 
Січі, про Нечая, про Саву Чалого), далі – ко-
зацькі, гайдамацькі, розбійницькі, рекрутсь-
кі, солдатські, чумацькі, сирітські, побутові, 
строкові, балади тощо. Загалом опубліковано 
93 позаобрядові пісні.

Варто зазначити, що зібрання С. Чернявсь-
кої було набагато повнішим. Про це дізнаємося 
з передмови до розділу «Пісні», автором якої, 
можливо, є Олександр Русов, адже він, як ре-
дактор, готував до друку цей збірник, робив 
численні посилання на варіанти в інших видан-
нях. Та згідно з едиційними принципами кінця 
ХІХ ст., які були вироблені Південно-Західним 
відділом Російського гео графічного товариства 
і яких дотримувалося також і Харківське істо-
рико-філологічне товариство, до друку відбира-
лися лише ті пісні, які або не мали варіантів, або 
сильно відрізнялися від раніше опублікованих: 
«Предлагаемый вниманию читателей сборник 
г-жи Чернявской в виду того, что в нем встре-
тилось довольно песен, опубликованных уже не 

раз в разных изданиях, печатается не весь, а во 
многих случаях с указанием лишь на страницы 
более известных изданий этнографического 
материала, главным образом изданий Макси-
мовича, Антоновича и Драгоманова, Трудов 
экспедиции в Юго-Западный край Чубинско-
го, также сборников Гулака, Коципинского и 
г. Лысенка» [12, с. 113]. Дізнаємося також про 
те, що С. Чернявська записала повний весіль-
ний обряд у с. Білозерка, який також не був 
опублікований: «Свадебные песни печатаются 
целиком с указанием на страницы других изда-
ний, но без описания действий, которые в боль-
шинстве [виділення наше. – Л. І.] оказались 
тождественными» [12, с. 113].

М. Сумцов найбільшою цінністю збірки 
С. Чернявської вважав пісні [9, с. 23], а от 
календарні звичаї назвав малоцікавими, адже, 
на його думку, цей пласт фольклору широко 
представлений у зібраннях попередників – 
П. Чубинського, О. Терещенка, В. Камінсь-
кого [9, с. 23].

На противагу йому рецензент з «Этно-
графического обозрения» Євгеній Ляцький на-
звав описані календарні свята цікавими, а збірку 
пісень – багатою, особливо відзначивши пі-
сні історичні як джерела до пізнання минулого 
с. Біло зерка. Так, у рецензії на п’ятий том «Сбор-
ника...» він писав: «Большой этно графический 
интерес представляет и работа С. А. Чернявской 
“Обряды и песни с. Белозерки Херсонской губ.”. 
Она заключает в себе краткий очерк жизни и 
некоторые стороны быта белозерских обитате-
лей, любопытный дневник народных обычаев и 
богатое собрание песен» [4, с. 166]. Є. Ляцький 
висловив побажання, щоб у наступних подібних 
працях авторка більшу увагу звертала на сферу 
народних вірувань, а також на економічні умови 
селянського побуту [4, с. 166].

З «Історії міст і сіл Української РСР» дізнає-
мося, що с. Білозерка (тепер – селище місько-
го типу, з 1939 р. – центр Білозерського р-ну 
Херсон ської обл.), засноване 1780 року, розта-
шоване на березі Білого озера, яке й дало йому 
назву. Колись на цьому місці був родовий маєток 
херсонської гілки багатих землевласників Ска-
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довських. У ХІХ ст.  село стало центром Біло-
зерської волості й налічувало понад 300 дворів. 
Першопоселенцями села Білозерка були ко-
лишні запорожці із зимівника, розташованого 
поблизу села, біля кургану Кебиха. Однак біль-
шість мешканців усе ж становили переселенці 
з Право бережної України [3, с. 191–192]. Такі 
свідчення подала і С. Чернявська. Ця інформа-
ція надзвичайно важлива для вивчення динаміки 
фольклорної традиції села.

Варто зазначити, що С. Чернявська не одна 
записувала пісні у своєму селі. Буквально в той 
же період, а саме 1886 року, там побував Дмитро 
Яворницький і зафіксував від селянина Д. І. Чу-
мака кілька історичних пісень [3, с. 194], які опу-
блікував 1906 року у збірнику «Малороссийские 
народные песни» [13, с. 629–631; 636–640]. 
Це були пісні про Нечая, про Саву Чалого, про 
запорожців у польському полоні. Усі вони були 
зафіксовані й С. Чернявською, що свідчить про 
активне побутування цих творів у вказаному 
фольклорному осередку [12, с. 135–136].

Цікаво, що пісня про Нечая в запису 
Д. Яворницького має контамінований харак-
тер, власне складена з двох пісень, які у збірці 
С. Чернявської подані як окремі твори: «Та-
мань» [12, с. 134] та «Пісня про Нечая» [12, 
с. 135]. Натомість варіант про Саву Чалого 
більш розлогий і наповнений драматичними 
подробицями, має суттєві текстологічні розбіж-
ності із записом С. Чернявської. Порівнюючи 
їх, можна простежити динаміку усної традиції 
села, зокрема процеси контамінації та трансля-
ції в межах осередку, від одного носія до іншого.

Так, у процесі контамінації пісні про Нечая 
з піснею «Тамань» спочатку було здійснено 
узагальнення, відчуження від конкретної події, 
що спричинила появу пісні, шляхом випускан-
ня тих рядків, де йдеться про конкретні факти 
та імена, які, очевидно, вже давно стерлися з 
активної народної пам’яті:

У городи та у Тамани
На мальованном замку
Ох сыдыть, сыдыть
Козак на прикови
Та за Анюту-коханку.

Ох сыдыть козак,
Сыдыть на прыкови
Та тяжко-важко вздыхае.
Ох коло ёго Анюточка ёго
Та бривонькамы моргае [12, с. 135].

У Д. Яворницького: «...Та за дивку-кохан-
ку» [13, с. 629].

Далі йде спільна частина – нарікання козака 
на свою долю, і саме тут, очевидно, завдяки од-
наковій ритмомелодиці вірша, й додається влас-
не текст пісні про Нечая, але без початку, який 
насправді є початком пісні про Супруна («Ох не 
знав козак / Ох не знав Нечай / А як славонькы 
зажыты / Ох зибрав військо / Славне запорож-
ське / Та пишов орды быты») [12, с. 135].

Пісню про Нечая, записану С. Черняв-
ською, особливо виділив у своїй короткій стат-
ті М. Сумцов, звернувши увагу на присутній у 
ній мотив богатирського епосу, щоправда, він 
вважав його запозиченням з казок про відьом: 
«Местами в исторических песнях попадаются 
любопытные мелочи, напр.: в думе про Нечая 
сказочный мотив о полете Нечая выше дерева, 
взятый из сказок о ведьмах» [9, с. 23]. На-
справді ж це пряме запозичення із фантастич-
них казок про богатиря та його коня:

– Ох и як тебе, казаче Нечаю,
Ох як тебе несты:
Чи повыще дерева,
Чи поныже дерева,
Чи посереды дерева?
– Ох и несы мене ты, буланый коню,
Ни повыще дерева,
Ни поныже дерева,
А посереды дерева! [12, с. 135].

Варіант Д. Яворницького, очевидно, був 
записаний під час виконання, бо має стрункі-
шу ритмоструктуру:

Несы ж мене ты, вороный коню,
не повыще древа,
Не повыще древа, не поныще древа,
а посеред древа [13, с. 630].

Про значну популярність у Степовій Україні 
пісні про Саву Чалого яскраво свідчить фікса-
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З історії та теорії науки

ція в один і той самий час на терені одного села 
двох абсолютно відмінних її варіантів! Варіант, 
зафіксований Д. Яворницьким, повніший аж 
на 40 рядків! У варіанті С. Чернявської є ще 
6 рядків, яких нема в тексті Д. Яворницького. 
Спільні, та й то з варіаціями, лише 24 строфи 
із 64 у запису Д. Яворницького. Це може свід-
чити лише про особливості сольного виконання 
Д. Чумака, збереженість історичного фолькло-
ру в чоловічому репертуарі (від кого записала 
цей твір С. Чернявська, вона не вказує).

Видання С. Чернявської залишається важ-
ливим і для сучасної науки. Навіть на початку 
ХХІ ст. відомий фольклорист і літературознавець 
Степан Мишанич писав про цей збірник з вели-
ким пієтетом як про досконалий зразок локально-
монографічного дослідження фольклору одного 
села, назвав його «пісенною монографією», що 
врятувала від забуття окремі пласти фольклору, 
довела його безкінечну живучість та безперерв-
ність фольклорного процесу [7, с. 68–69].

Дійсно, у збірнику С. Чернявської є фраг-
менти, цікаві навіть з погляду сучасності, на 
яких варто зупинитися детальніше.

Так, у народному календарі знаходимо деякі 
відомості, що проливають світло на давноза-
буті явища або є першими згадками про інно-
вації в традиційній культурі, які з’явилися на-
прикінці ХІХ ст. під впливом міста. Зокрема, 
з’ясовується походження загальновідомої назви 
«проводи», що побутує переважно на Право-
бережній Україні (на відміну від «гробки», 
«радуниця», характерних для Лівобережжя): 
«Мертвые бывают на земле до того дня Фоми-
ной недели, в который их поминают, вот почему 
этот день называется проводами» [12, с. 95]. 
Зафіксовано також відомості про збереженість 
на кінець ХІХ ст. у с. Білозерка старовинного 
українського звичаю «ралець», що активно по-
бутував у ХVІІ–ХVІІІ ст. в Гетьманщині та на 
Запорожжі: «На первый день крестьяне ходят 
христосоваться к пану, каждый несет калач и 
крашанку» [12, с. 95]. На Переполовення необ-
хідно було облити святою водою жінок і дівчат, 
серед яких могла бути і відьма, – тоді вже вона 
не посміла б затримувати дощів [12, с. 96].

На Симона Зилота (23 травня н. ст.) гу-
ляли баби: вони наливали в переріз (половина 
перерізаної упоперек бочки [1, с. 135]) холодну 
воду, накидали туди різні трави і купали одна 
одну в одязі, тимчасом п’ючи горілку і співаю-
чи різних пісень [12, с. 97].

Тут же знаходимо відомості і про святку-
вання 1 Травня (яке насправді за н. ст. випада-
ло на 14-те). Цікаво, що ця інновація ввійшла 
в традиційну сільську культуру з міського, 
панського середовища: «У белозерских крес-
тьян вошло в обыкновение справлять 1-е Мая. 
Они собираются у себя в садочках или же в 
огородах, пьют чай, едят пироги, жаркое, хво-
рост, ушки, т. е. из теста пустые вареники, 
слепленные ушками, едят их с маслом. Пьют 
водку, вино, пиво. Справляют 1-е Мая боль-
шей частью богатые, но и многие бедные не 
отстают от них. Девушки и парни собираются 
в чьем-нибудь садике и справляют 1-е Мая от-
дельно от женатых крестьян» [12, с. 97].

Цікаві описи косовиці та жнив [12, с. 99–
100], Храмового свята [12, с. 101], а також об-
ряду «проводи в рекрути», який у с. Білозерка 
відбувався в середині листопада (початок грудня 
за н. ст.). Яскраві прояви антиповедінки дозво-
ляють зарахувати його до традиційних обрядів 
переходу: «С того дня, как объявят, кому идти, 
идущие хлопцы начинают гулять, и нет им ни в 
чем запрета: случается, что в кабаке и стены поло-
мают, и стекла и посуду побьют, и сами страшно 
подерутся – все им прощают» [12, с. 106]. Отже, 
і рекрутські пісні за функціональним принципом 
слід було б зарахувати до обрядових, однак вони 
подані упорядницею окремим блоком, поруч із 
солдатськими [12, с. 139–143].

Хоча Василь Милорадович у статті «Про-
щание рекрута и рекрутские песни в Лубен-
ском уезде Полтавской губернии» [6, с. 80–
84] і зазначив, що родички рекрута, жінки та 
дівчата, вечорами шили йому білизну, співа-
ючи при цьому рекрутських пісень (до речі, 
опис обряду, здійснений В. Милорадовичем, 
ще більше підтверджує нашу думку: на Пол-
тавщині він був майже ідентичний із похорон-
ним обрядом). Ці ж самі пісні виконувалися 
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і на святкових досвітках, які організовували 
парубки та дівчата на честь рекрута [6, с. 80].

С. Чернявська зафіксувала у с. Білозерка й 
ще одне реліктове вірування – про перетво-
рення води на вино у криницях та річках напе-
редодні Нового року та Богоявлення. Наведе-
мо повністю цей уривок з розділу «Обряди та 
повір’я»: «Некоторые говорят, что вечером под 
Новый год бывает такая минута, когда вода 
превращается в вино. Когда я спросила, как же 
это может быть, то мне ответили: “А так, в та-
кую минуту станешь пыть воду, а у роти тоби 
неначе выно, а не вода”. Другие же говорят, 
что вода делается вином не под Новый год, 
а на Крещение. По этому поводу один старик 
рассказал мне, что у одной семьи на Крещение 
вечером на стало воды. Хозяин послал свою 
дочь по воду к речке. Принесла она два ведра. 
Напился хозяин воды и чувствует, что пьет 
вино; дал он другим напиться, и те чувствуют, 
что пьют вино; тогда хозяин послал еще свою 
дочь по воду, но в этот раз дочка принесла уже 
не вина, а воды. “Значит, прошла та мину-
та”, – объяснил мне старик» [12, с. 111].

Подібні вірування були поширені на теренах 
Карпат у західних і східних слов’ян – поля-
ків, сербів, русинів. До сакральних моментів, 
крім Нового року та Богоявлення, зарахову-
валися ще Навечір’я Різдва, Страсна п’ятниця. 
Так, М. Толстой в енциклопедії «Славянские 
древности» зазначив, що «карпатские русины 
в полночь на Рождество ходили пробовать в 
ручье воду – не превратилась ли она в вино, 
а поляки за ужином в сочельник, когда пили 
воду, говорили, что пьют вино. Сербы в Груше 
веровали, что в ночь на Крещение отворяются 
небеса, реки и ручьи останавливаются, а воды 
превращаются в вино» [10, с. 373].

В Україні ці вірування локалізувалися на По-
діллі, звідки, очевидно, разом із переселенням 
мешканців були трансльовані на Херсонщину. 
На наш погляд, запис С. Чернявської дублює 
текст, зафіксований Степаном Руданським і опу-
блікований у збірнику М. Драгоманова «Мало-
русские народные предания и рассказы»: «На 
Багатий вечір буває така година, що вся вода 

переміняється в вино. І була, кажуть, їдна така 
счаслива дівчина, що поспіла якраз у такую го-
дину до криниці і як набрала води, то принесла 
додому, то в їднім відрі була вода, а в другім вино. 
Така то вже година була» [5, с. 144] 1.

Такі рідкісні фіксації свідчать про зникання 
вірування вже в другій половині ХІХ ст. Однак 
є дані, що воно поширене було по всій Україні й 
активно побутувало в першій половині ХVІІ ст. 
на Київщині. Джерелом цих відомостей можуть 
бути ще не залучені до обігу фольклористич-
ної науки «Власноручні записки» та «Требник» 
святителя Петра Могили, де він писав про пе-
ретворення води на вино як про знамення Божі, 
явлені у православній церкві (не слід забувати 
про специфіку подачі й трактування фольклор-
них текстів у літописах та духовній літературі). 
У «Записках...» святитель зафіксував розповідь 
мешканців села Рубежівка поблизу Києва, по-
дружжя Третяків, про перетворення освяченої 
ним самим води у вино, що відбулося 1630 року. 
«Року 1630, того ж місяця [липня. – Л. І.], в дру-
гий день, коли був я в тому ж селі, прийшли до 
мене обоє, Третяк і жінка його, несучи посудину 
з водою, і повідомили мені, що вода та, яку я ми-
нулого літа на освяченні дому освятив, на вино 
перетворилася. Я ж здивувався, узяв посудину 
і, вдихнувши, відчув винні пахощі, скуштував – 
і ось смак, як у волоського вина. Сказав же до 
них (ще більше здивувавшись), чи це дійсно вода 
перетворилась на вино, бо я не вірю, що тут була 
вода, але здається мені, що волоське вино. Вони 
ж почали з клятвою промовляти, що цього року 
навіть не бачили в себе в домі вина, і в посуди-
ні цій також ніколи вина не було, і це не вино, 
а вода, яку ти освятив минулого літа» 2 [8, с. 113]. 
Святитель забрав собі ту дивну воду, і довго  
зберігалася вона, не псуючись, і мала запах і смак 
вина, як і спочатку [8, с. 114].

Про такі ж чуда повідомив Петро Моги-
ла і в «Требнику» 1646 року, у повчанні про 
Богоявленську святу воду. Крім вищезгада-
ної, він навів іще три розповіді, почуті ним від 
різних людей, про перетворення на вино води, 
освяченої вже в Навечір’я Богоявлення: архі-
мандритом Михайлівського Золотоверхого 
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З історії та теорії науки

монастиря Іовом Борецьким 1626 року; ігуме-
ном цього ж монастиря Філофеєм Кизарке-
вичем 1620 року; а також розповідь про воду, 
набрану 1641 року на Богоявлення у церкві 
Гостомельській [11, с. 30–31]. Дозволимо собі 
процитувати один з уривків: «Архієрейству-
ющому Іову Борецькому один з благородних 
мужів року 1626 приніс воду, яку він сам у 
Навечір’я Богоявлення в церкві святого Архі-
стратига Михаїла Золотоверхій тим архієреєм 
освячену набрав і, довгий час у домі його бере-
жена, на вино вона перетворилася. І віддаючи 
архієрею вино, що з води утворилося, з клят-
вою розповів, що ось вода, яку ти освятив, на 
вино перетворилася. Вигляд цього вина був 
водяний, але смак і пахощі винні» [11, с. 30].

Як бачимо, структура всіх цих текстів іден-
тична: імпліцитний оповідач набирає в посудину 
освячену воду й ховає її. Забуває про неї на пев-
ний час, а потім випадково знаходить і виявляє, 
що вона стала вином. Повідомляє про це духо-
венству, з клятвою запевняючи, що над нею ні-
яких дій не здійснював. Духівник забирає вино і 
довго зберігає його в себе. Показове і те, що сам 
Петро Могила, а також архімандрит Іов сумніва-
лися в походженні цього вина, тому й вимагали 
присяги від своїх «респондентів». Отже, за всіма 
ознаками, це є не що інше, як фольклорний текст 
у кількох варіантах, поширений в околицях Киє-
ва: Рубежівка, Гостомель, Рожів (?) – на маєт-
ностях Михайлівського Золотоверхого монасти-
ря. Не виключено, що «Требник» Петра Могили, 
який був у церковному вжитку, сприяв консерва-
ції цих вірувань аж до ХІХ ст., однак самі тексти 
трансформувалися і, вийшовши за церковну бра-
му, стали частиною усної традиції, тож природно, 
що в пізніших оповідях воду набирали вже не в 
храмі, а з криниці, додались інші побутові реалії.  
Єдина ланка, що об’єднує ці тексти, – це мотив 
чистої води, схожої на вино лише за смаком і запа-
хом: «Вигляд цього вина був водяний, але смак і 
пахощі винні» [11, с. 30]; «Напился хозяин воды и 
чувствует, что пьет вино» [12, с. 111] (тобто за ви-
глядом не можна було відрізнити воду від вина).

Збірник пісень дає цікаву інформацію про 
динаміку музичної традиції села. Так, на кі-

нець ХІХ ст., незважаючи на сильні іноетніч-
ні впливи, все ж найбільш консервативними і 
найбільш довершеними з погляду поетики за-
лишалися пісні обрядові (весільні, календарні), 
історичні, чумацькі, як не дивно, розбійницькі, 
балади, пісні про кохання, сирітські, строкові. 
Переважна більшість необрядових пісень ма-
ють лише незначні чужорідні їм вкраплення 
на рівні окремих лексем («зорюшка», «тра-
вушка», «покритушка молода», «до дівчини 
Марфушки» тощо). Це пісні, у яких оспівані 
найкращі людські почуття, козацький побут, 
фантастичні події баладного змісту. Проте в 
міру того, як змінювалася соціальна обстанов-
ка в селі, а з нею й норми моралі, змінювала-
ся і поетична структура та зміст пісень, їхня 
образна система. Текстологічні новотвори, що 
виникли внаслідок запозичень і контамінацій 
з чужорідними елементами, характеризуються 
жанровим і поетичним еклектизмом як у формі, 
так і у змісті, а ще більше – у мові самих тек-
стів. Як тільки в селі замість козаків з’явилися 
«гусары молоды», у піснях почали відтворюва-
тися їхні мова та цінності: «в саду лыстышки 
шумлять», кінь «не исть, не пьеть, копитами 
землю бьеть», «ах ты мать сыра земля», «ах 
рада б я, друг, принять» тощо [12, с. 151–152].

Ось, наприклад, як виглядає на новий мос-
ковський лад стара пісня «Ой на горі світ білень-
кий» (відома на мелодію танцю «Баламут»):

Лучче б тебе не знала,
Незнакомая була,
Серце б мое нестрадало,
Жизнь покойная була.
Бровы чорни, як шнурочок,
Глаза кари, як терночок (!)
Лычко биле румьяное,
Сердце мое камьяное [12, с. 149].

Або ось які палкі почуття влилися в україн-
ську усну традицію з московського купецького 
середовища:

А до Кати Ваня ходе,
Без рощоту деньги носе:
Когда не рубль, то полтыну,
Когда сынюю бумажку,
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Колинкору на рубашку <...>
Повив Катю на шляшочок
Тай ударыв у височок:
Ой стой, Катя, не хылыся,
Когда любышь, то любыся,
Як не любышь, откажыся [12, с. 153].

Та найсильнішого впливу зазнали рекрут-
ські пісні, які буквально змішалися з росій-
ськими солдатськими, що на формульному рівні 
вривалися в текстову структуру, руйнуючи та 
спотворюючи її. У них влилися численні фор-
мули російського фольклору, на кшталт «госу-
дарське плаття», «наши новобранцы», «род-
ному батюшке», «родной матеньки», «в глаза 
не выдать», «хоч сто рублей денег», «двести 
рублей денег», «на йому жупан тонков голу-
бой», «бо мои кудри нарысованы», «в салда-
тушки», «пошли наши молодцы-ребята», «ку-
дри забрывать», «денег не прыймають», «есть у 
мене карман денег, – пойду видкуплюся», «нам 
Расеюшку выдно» тощо [12, с. 139–143].

Ось зразок руйнації текстової тканини ста-
рої рекрутської пісні «Од Києва до села ле-
жить дорожка нова», формули з якої викорис-
тав у свій час Тарас Шевченко в поемі «Сон»: 

А у вдовы – один сын,
Дак той пишов пид аршын.
Четь аршина не дойшов, – 
В солдатушки пишов.
Стали лоба забривать,
Стала матенька рыдать.
– Не плач, мате, не рыдай,
Даром сльозы не теряй,
Тоди, мати, заплачеш,
Як на коню побачиш,
На конику, на коню,
На черкескому сидлу [12, с. 139–140].

Спостережено і зафіксовано С. Черняв-
ською й таке явище, як російські народні пісні, 

адаптовані в українське фольклорне середови-
ще. Яскравим прикладом цього є пісня «Ты 
калынушка, ты малынушка» [12, с. 143], що 
має контамінований характер. Перша части-
на – це російська солдатська пісня, у якій сол-
дат просить офіцера відпустити його додому:

Ахвыцер-майор, отпусты домой,
Отпусты домой к отцу-мать родной.
Отцу-матеньки три подарочка,
А жене своей три нагаечки.
Бо жена мужа незнавыдела,
Взяла гострый нож да зарезала,
Под сладку яблонь та повесила.

Наступна частина – споріднений за ритмо-
мелодикою і сюжетом текст, зміст якого не-
мовби вмотивований попереднім уривком:

Выйшла в хату, сила за столом,
Сила за столом з ясным соколом,
Стала водку пыть, стала слезы лыть:
«Ой горе, горе з такым мужем жыть,
Ой пійду я в сад да визьму назад,
Вставай, мій мылый, бо вже свит билый,
Ой ужеж бо ты та навесився,
Сладких яблочек тай накушався,
Разных пташечек тай наслухався» 

[12, с. 143].

У посторінковій примітці О. Русов зазна-
чив, що варіанти цієї пісні є у «Великорусских 
песнях» П. Шейна.

Отже, як бачимо, збірник С. Чернявської 
характеризується багатством фольклорного 
та етнографічного матеріалу, відображає син-
хронний зріз усної традиції одного села, вза-
ємодію в ній різних регіональних та етнічних 
культур, а в едиційному аспекті – методологію 
двох крупних наукових центрів – Російського 
географічного товариства та Харківського іс-
торико-філологічного товариства.

Примітки

1 До слова, про подільський колорит у за-
писах обрядів, звичаїв і фольклорних текстів 
свідчать не лише мотиви, формули, елементи 
сюжетів, а навіть лексика, що зберігає діалект-

ні особливості подільсько-волинських говорів: 
«высылише», «ныначе», «выдко», «повырнула», 
«крутюсь», «выдю», «мыни», «зымли» тощо.

2 Тут і далі переклад авторки статті.
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Summary

This is the first paper in modern historiography dealt with the scientific heritage of Sofiya Cherniavska, 
a little-known collector of folklore from Khersonshchyna. Her personality remains to be unknown, as there is 
no biographical information available. The authoress surmises that she hailed from the village of Bilozerka, 
where she collected material for her collection. The collection of folklore from the Bilozerka village was highly 
appreciated by her contemporaries. Mykola Sumtsov has put her name next to the most prominent names of 
folklore collectors. Lately, Cherniavska’s folkloric heritage was highly appraised by Stepan Myshanych, who 
called it a singing monograph of a village.

The paper’s authoress reviews the scientific achievements of S. Cherniavska from modern science’s point 
of view. She primarily gives an assessment to scantily investigated phenomena of traditional culture, recorded 
by the collector and being at the time virtually disappearing. According to a programme, to which the 
collector stuck, all the materials were divided into two groups: ceremonies; and beliefs and song. Among 
the described rites, the following ones are of an interest: Kolodiy, Perepolovennia, 1st of May, dedication 
holiday, mowing celebration, harvest holiday, and send-off to army. There are original samples of maiden 
divinations. While considering send-off of a recruiter in more details, the paper’s authoress proves that it 
belongs to the rites of passage, related to New Year and funeral ceremonies. A particular attention is drawn 
to the beliefs on the transformation of water into wine during Christmastide: from Christmas through New 
Year to the Epiphany. They were already disappearing in the late XIXth century, though being popular all 
over Ukraine back in the XVIIth century. Records of legends made in Kyiv in the 1620s to 1640s evidence 
this conclusion. The authoress traces the transformation of these beliefs. Among songs, the ritual, Cossack-
historical songs have remained the most poetic and conservative in terms of textual study. The authoress 
parallels records of S. Chernaavska with records of D. Yavornytskyi made at the same time and in the same 
village, as well as focuses on variants, contaminated texts, and novelties.

Keywords: Folklore of Southern Ukraine, song novelties, history of folklore studies.
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ОХОРОНИ 
КАМЕНОТЕСНИХ ПАМ’ЯТОК В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ 
ЛАНДШАФТІ: ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ  

ТА ФОРМИ СУЧАСНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 
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Статтю присвячено питанням збереження й охорони каменотесних пам’яток, які досі є вагомими маркерами 
культурного ландшафту Східного Поділля. На основі зібраних польових етнографічних відомостей та ілюстра-
тивних матеріалів узагальнено проблеми збереження цих пам’яток та форми їх сучасної репрезентації в культур-
ному ландшафті. 
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The article deals with issues of preservation and protection of stonecutting monuments, still being significant markers within 
the cultural landscape of the Eastern Podillia region. Based on field ethnographic data and illustrative materials collected, 
the author generalizes the issues of preserving these monuments, as well as forms of their modern  representation in cultural 
landscape.

Keywords: cultural landscape, stonecutting monuments.

На початку ХХІ ст. українське суспільство 
перебуває на порозі змін та реформ. Чи не 
найважливішим напрямом подальшого посту-
пу сучасної соціогуманітаристики є констру-
ювання колективної ідентичності українців 
різних регіонів у єдину національну спільноту. 
Слушними в цьому контексті видаються мір-
кування авторів Європейської ландшафтної 
конвенції про те, що «ландшафт сприяє фор-
муванню місцевих культур і є основним компо-
нентом європейської природної та культурної 
спадщини, який сприяє добробуту людей та 
консолідації європейської ідентичності» [8], це 
концептуалізує проблему всебічного вивчення 
культурного ландшафту, його збереження й 
охорони.

Трагічні історико-політичні й військові події 
ХХ ст. згубно вплинули на культурний ланд-
шафт, особливо це позначилося на збереженні 
каменотесних пам’яток різного призначення. 
Ведення військових дій, реалізація атеїстич-
ної програми, затоплення окремих прирічкових 
територій тощо значною мірою деформували 
культурний ландшафт. Саме тому, на наш по-
гляд, нині актуальним завданням є виявлення, 
фіксація та систематизація пам’яток, які можуть 
зникнути з етнокультурного ландшафту.

Дослідження символічного простору й са-
кральних пам’яток – лише один з компонен-
тів упровадження ефективної етнокультурної 
політики. Маркуючи цей простір, пам’ятні 
місця і сакральні об’єкти є закодованими ло-
кусами (меседжами), у яких акумулюється та 
повсякчас зберігається інформаційний потен-
ціал (здобутки) колективної пам’яті українців. 
Водночас формується можливість для позача-
сового зв’язку поколінь, завдяки чому й вияв-
ляється тяглість і самобутність етно культури. 
Незважаючи на те що в середині ХХ ст. нитку 
цього зв’язку фактично було обірвано, пам’ять 
та рефлексії про знакові об’єкти культурно-
го ландшафту зберігалися. Відтворення цих 
знань є одним із ключів до конструювання су-
часної колективної ідентичності не тільки жи-
телів Східного Поділля, але й усієї української 
спільноти.

Проблема творення й функціонування куль-
турного ландшафту є маловивченою в сучасній 
соціогуманітарній науці України, їй присвяче-
ні лише окремі дослідницькі проекти та студії 
[4; 5]. На теренах держав Західної Європи, 
зокрема Франції, розроблялася концепція 
Memory studies, вона дотична до обраної про-
блеми, однак дає можливість розкрити лише 
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окремі її аспекти. Відзначимо, зокрема, праці 
М. Хальбвакса, Ф. Броделя, А. Ассман та 
П. Нора, у яких концептуалізовано питання 
культурної пам’яті, символічного простору й 
«місць пам’яті», наголошено на потребі їх ви-
вчення та збереження. Утім, зауважимо, що ці 
проекти хоч і здаються на перший погляд над-
звичайно схожими, однак мають значні від-
мінності. Основною з них є та, що дослідники 
різних наукових дисциплін вивчали особли-
вості та специфіку функціонування сакраль-
ного простору в контексті виняткових ознак 
і збереження самобутності власних націй під 
впливом глобалізації. Тоді як у нашому ви-
падку мовиться про відтворення «примусово 
забутих» цінностей, установок та уявлень у 
контексті процесу боротьби за незалежність 
і перехідного етапу державності. Безперечно, 
категорія простору для такого дослідження є 
фундаментальною. Зокрема, в одній зі своїх 
праць, що стосується сакрального простору 
Франції, Ф. Бродель небезпідставно ствер-
джував: «Земля, як шкіра людини, приречена 
зберігати сліди минулих ран» [6, с. 21]. Адже 
будь-яке явище існує в системі часо-просторо-
вих координат, віддзеркалюючись та закарбо-
вуючись у ній. Об’єкти, наділені сакральним 
статусом, використовували насамперед для 
організації символічного простору на рівні ро-
дини, громади, населеного пункту чи навіть 
країни.

Свідченням необхідності вивчення куль-
турного ландшафту, фіксації та систематизації 
комплексу збережених пам’яток є ратифікація 
Україною Європейської ландшафтної конвен-
ції, мета якої – закликати компетентні органи 
влади здійснювати на місцевому, регіональ-
ному, національному та міжнародному рів-
нях політику й заходи, спрямовані на те, щоб 
охороняти, керувати і планувати євро пейські 
ландшафти як основу благополуччя й форму-
вання ідентичності жителів [8]. 

Питання охорони та збереження комплек-
су історико-культурних пам’яток на Поділлі 
вперше інституційоване на початку ХХ ст., 
пов’язане зі створенням і функціонуванням 

організації «Подільське товариство охорони 
культурно-історичних пам’яток» протягом 
1917–1921 років [1; 10, с. 46; 13]. Концеп-
туалізація питання вивчення й охорони саме 
каменотесних пам’яток відбулася дещо рані-
ше, цю проблему окреслив відомий україн-
ський учений К. Широцький, який зазначив: 
«Виходить навіть, що в українських над-
гробках маємо ми окрему галузь української 
народної штуки, яка виросла досить високо  
у своїй красі й стоїть на сильнім ґрунті» [14, 
с. 140–141]. У цьому контексті треба наголоси-
ти на спеціальних дослідженнях Ю. Алек-
сандровича, який на початку ХХ ст. вивчав 
каменотесний промисел на Поділлі, а зібрані 
ним артефакти згодом склали значну частину 
фонду «Краєвого музею на Поділлі» [1–3]. 
Утім, інституціалізація й розбудова справи 
охорони пам’яток продовжувалася недовго 
й фактично згасла в первинному проукраїн-
ському проекті в 1922 році. Однак вона має 
фундаментальне значення з огляду на сучас-
ний стан цих процесів. 

Треба зазначити, що заборона етнологіч-
них студій в СРСР детермінувала зміщення 
дослідницьких векторів з вивчення камено-
тесних пам’яток у річище мистецтвознавства, 
що відчувається й нині. Повторно питання 
було актуалізовано лише в 1992 році завдяки 
діяльності Українського товариства охорони 
пам’яток – зусиллями місцевих краєзнавців та 
ентузіастів, які або намагалися власноруч дія-
ти, або ж створювали місцеві організації, що 
мали локальний вимір своїх дій. 

Ведучи мову про сучасний стан збережен-
ня каменотесних пам’яток, слід зауважити, що 
сьогодні в Україні існують сотні кладовищ і ти-
сячі кам’яних пам’яток, які потребують фіксації 
та наукової систематизації. Така сама тенденція 
простежується на Східному Поділ лі, на те-
ренах якого донині діють каменотесні осеред-
ки. З огляду на вище зазначене вважаємо, що 
стратегічним завданням гуманітарної науки та 
української спільноти є створення етнографіч-
ної мапи й формування реєстру каменотесних 
пам’яток як окремих історико-етнографічних 
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Дослідження молодих учених

регіонів, так і загальноукраїнського проекту. 
Однак реалізація такого задуму передбачає по-
долання низки перешкод.

1. Формування інформаційно-фактографіч-
ного багажу на основі міждисциплінарного під-
ходу до вивчення етнографічних явищ. Маємо 
на увазі те, що проблема каменотесних пам’яток 
не вичерпується дослідницькою оптикою етно-
логії, мистецтвознавства, про що вже мовилося, 
а потребує залучення економічних, статистич-
них, геологічних відомостей, аналізу архітек-
турних явищ тощо. Показовими в цьому плані, 
зокрема, є геологічні дослідження на Поділлі 
1920-х років, у результаті яких зберег лися цінні 
ілюстративні матеріали [11]. 

2. Одним з найбільших каменів спотикан-
ня в процесі творення етнографічної мапи й 
формування реєстру пам’яток є відсутність 
єдиного підходу до класифікації цих об’єктів. 
Перші спроби таких узагальнень були здійсне-
ні на рубежі ХІХ–ХХ ст., а пошук єдиного 
підходу триває досі. Це обумовлено насампе-
ред величезним кількісним складом пам’яток, 
типологічною різноманітністю їх не лише на 
регіональному рівні, але й на локальному, від-
сутністю систематичних наукових досліджень 
у цій галузі. 

Для кожного регіону склались історично 
визначені типи хрестів, тому більшість на-
укових підходів до їх класифікації є не досить 
пов ними в загальноукраїнському зрізі. Автори 
найчастіше фіксували й аналізували комплекс 
кам’яних пам’яток лише на регіональному рів-
ні, а вироблений підхід до класифікації декла-
рували як загальний. Зазначимо, що існують 
також універсальні типи хрестів, однак на цій 
основі ми можемо лише почати виробляти єди-
ний підхід, адже каталог збережених кам’яних 
хрестів має регіональну, вузькорегіональну чи 
навіть локальну специфіку їх виготовлення, 
встановлення та поширення. 

3. Ще одним нюансом, який має концепту-
альне значення, є те, що сьогодні спостеріга-
ються проблеми в галузі нормативної реєстра-
ції каменотесних пам’яток. Сама процедура їх 
узаконення є кропіткою, заплутаною, затяж-

ною. Проблема правового статусу каменотес-
них пам’яток потребує нагального вирішення, 
оскільки від нього напряму залежать питання 
їх охорони, належного вивчення, створення 
умов для ефективного зберігання.

Ведучи мову про сучасне побутування ка-
менотесних пам’яток, особливості їх збережен-
ня, варто підкреслити той факт, що ефектив-
ним важелем цього процесу є їх репрезентація 
для широких верств населення. Такі дії повин-
ні мати системний характер, обґрунтовуватися 
цілісним ідейним задумом. 

Зокрема, вагомим результатом громад-
ського руху, започаткованого наприкінці 
70-х – у 80-х роках ХХ ст., була організація 
та проведення щорічних каменотесних плене-
рів – зібрань скульпторів-каменотесів, які різ-
ною мірою у своїй практичній діяльності ви-
користовували здобутки народновиробничого 
досвіду, збираючи відомості від сучасних їм 
каменотесів [12]. 

Проведення цих пленерів мало надзвичай-
но важливе значення в контексті відновлення 
каменотесного промислу як явища етнокульту-
ри (збір унікальних матеріалів, використання 
традиційного набору інструментів, формуван-
ня етно логічних колекцій), а також стимулюва-
ло початки реконструкції образу культурного 
ландшафту, наповненого каменотесними атри-
бутами ще в першій половині ХХ ст. Сучасні 
майстри на основі зібраних від жителів відо-
мостей почали виготовляти аналоги пам’яток 
сакрального призначення. Водночас можемо 
розмірковувати про певну «реанімацію» самої 
традиції сакралізації таких пам’яток у спеці-
альних об’єктах культурного ландшафту. Це, 
зокрема, засвідчують сучасні практики вста-
новлення пам’яток на місцях автомобільних 
аварій з метою їх уникнення тощо.

Таким чином, варто акцентувати увагу на 
процесі своєрідного «повернення» кам’яних 
пам’яток у культурний ландшафт Поділля, 
адже більшість пам’ятних, придорожніх хрес-
тів за різних обставин було знищено в середи-
ні ХХ ст. Звертаючись до кількісного виміру, 
зазначимо, що на початку ХХ ст. подільський 

www.etnolog.org.ua

І
ре

І
ре

пи Іпи хр Іхрестів,Іестів,
дходів Ідходів до Ідо їх Іїх кл ІкласифікаціїІасифікації

гальноукраїнськомуІгальноукраїнському
ксували Іксували й Ій анІаналізувалиІалізували

ше Іше наІна реІрегіональномуІгіональному
доІдо клІкласифікаціїІасифікації

значимо,Ізначимо,

М
умовлено

М
умовлено на

М
насампе-

М
сампе-

ладом

М
ладом па

М
пам’яток,

М
м’яток,

зноманітністю

М
зноманітністю їх

М
їх не

М
не ли

М
лише

М
ше на

М
на

на

М
на лок

М
локальному,

М
альному, ві

М
від-

М
д-

стематичних

М
стематичних на

М
наукових

М
уковихнауковихна

М
науковихна до

М
досліджень

М
сліджень

гіону Мгіону ск МсклалисьМлались ісМісторичноМторично
естів, Местів, томМтомуМу біМбільшістьМльшість наМна-М-

асифікаціїМасифікації єМє неМне доМдоситьМсить
гальноукраїнськомуМгальноукраїнському зрМзрізі.Мізі. АвМАв

алізувалиМалізували комМком
гіональномуМгіональному

тр

М
тр
няМня
Ф

’єктів.

Ф
’єктів.
ійсне- Фійсне-

єд Фєдиного Финого
сампе- Фсампе-
м’яток, Фм’яток,

пр

Ф
пр

рів –

Ф
рів – з

Ф
зібрань

Ф
ібрань

ною

Ф
ною мі

Ф
мірою

Ф
рою

користовували

Ф
користовували
доФдосвіду,Фсвіду, збиФзбираючиФраючи
каФкаменотесів [12].Фменотесів [12].

ПрФПроведенняФоведення циФци
ноФно ваФважливеФжливе знФзн
каФкаменотесногоФменотесного
риФри (зФ(збірФбір

адиційногоФадиційного

Е
дейним

Е
дейним

ва

Е
вагомим

Е
гомим

ру

Е
руху,

Е
ху, за

Е
започаткованого

Е
початкованого

у Еу 80 Е80- Е-х р Ех рокахЕоках ХХ ЕХХ ст.,Ест.,
оведення Еоведення щоЕщорічнихЕрічних каЕкаменотеснихЕменотесних

ібрань Еібрань с ЕскульпторівЕкульпторів-Е-каЕкаменотесів,Еменотесів,
у Еу св ЕсвоїйЕоїй прЕпрактичнійЕактичній

здЕздобуткиЕобутки наЕна
віЕвідомостіЕдомості



ISSN 0130�6936 * НАРОД НА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2018

68

статист В. Гульдман зафіксував понад тисячу 
каменотесних пам’яток у різних місцях регіо-
ну [7, с. 316]. Уже впродовж 2013–2016 років 
на основі вивчення більше 80 населених пунк-
тів, насамперед каменотесних осередків, нами 
було зафіксовано лише одиничні зразки таких 
пам’яток. При цьому незначна їх частина вці-
ліла лише тому, що вони збереглися в населе-
них пунктах, які є значно віддаленими від ад-
міністративних районних і обласних центрів. 
Дещо парадоксальним чинником збереження 
каменотесних пам’яток видається занедбаність 
більшості кладовищ. Це можемо вважати фор-
мою свідомого ігнорування жителями догляду 
за кладовищами з метою збереження пам’яток. 
У густих лісових насадженнях указані пред-
мети культури поступово переставали бути 
об’єктами, які підлягали знищенню чи могли 
бути використані при будівництві різних споруд 
тощо. Вагомим чинником збереження пам’яток 
є дії свідомої частини місцевих представників 
влади, які, ліквідовуючи найбільш репрезен-
тативні пам’ятки населених пунктів, зокрема 
придорожні хрести, зуміли зберегти переважну 
більшість подібних предметів на кладовищах 
[9, c. 65–66]. 

На рубежі ХХ–ХХІ ст. відбувся процес 
поступової інституціоналізації місцевих ініціа-
тив. Показовим у цьому плані є створення 
Державного історико-культурного заповідни-
ка «Буша», діяльність якого охоплює догляд й 
охорону збережених кам’яних пам’яток (їх тут 
налічується близько 400), чотирьох кладовищ 
різних епох і видів, формування парку скульп-
тур та організацію тематичних пленерів. 

Не можемо оминути увагою і той факт, 
що в коло дослідницьких зацікавлень, окрім 
камено тесних пам’яток сакрального призна-
чення, поступово ввійшло господарське на-
чиння насамперед утилітарного призначення. 
Зокрема, у рамках кампанії з дослідження  
Голодомору на початку ХХІ ст. було ініційовано 
збір та музеєфікацію кам’яних жорен. Жорна,  
будучи атрибутами чи не найтрагічнішої сто-
рінки в історії українців, є вагомим інстру-
ментом у процесі подолання ностальгійних 

синдромів, мімікрійності та конструювання 
ідентичності на основі об’єктивних і достовір-
них даних, незалежно від кон’юнктурних ню-
ансів ідеології чи пропаганди. 

Виразною на сьогодні також є тенденція 
використання каменотесних предметів гос-
подарського вжитку в інтер’єрі туристичних 
садиб, а також як орієнтирів на туристичних 
мапах. Певне «відновлення» утилітарно-праг-
матичного навантаження та комерційного ін-
тересу до вказаних господарських артефактів 
можна розглядати як форму їх своєрідної ре-
презентації з метою підкреслення автентич-
ності й туристичної привабливості регіону. 

Отже, питання охорони, збереження 
камено тесних пам’яток як атрибутів культурно-
го ландшафту українців є актуальним. На тлі 
процесу конструювання колективної ідентич-
ності української спільноти необхідно залучати 
всі необхідні для цього ресурси. Одним з них є 
історична пам’ять, спогади про яку можна ак-
тивізувати на основі реконструкції локальних 
об’єктів культурного ландшафту як атрибутів 
спадкоємності етнокультури та історичної тя-
глості спільноти. Унаслідок перипетій ХХ ст. та 
цілеспрямованої діяльності радянської ідеології 
традиція сакралізації культурного ландшафту 
поступово була знівельована.

Одним із сучасних виявів стала традиція 
відновлювати або встановлювати нові різно-
манітні знаки й пам’ятки, що маркують про-
стір, сакралізуючи та утворюючи символічне 
середовище в ньому. Саме тому одним з най-
важливіших завдань сьогодення є питання 
механізмів відновлення спадкоємного зв’язку, 
відтворення майже «забутих» знань.

Значущість вивчення окреслених питань 
дає змогу проявити ілюзорність радянсько-
го міфу й ностальгійного синдрому за ним на 
різних рівнях історичної та культурної пам’яті 
народу. Адже тільки завдяки конкретним 
життєвим прикладам й аргументам пересічний 
громадянин здатен не лише ідентифікувати 
себе українцем, але й відчути себе самодос-
татнім представником європейської та світової 
спільнот.

www.etnolog.org.ua

І
ституціоналізації

І
ституціоналізації

азовим Іазовим у Іу ць Іць
іс Іісторико Іторико- І-куІку
яльність Іяльність якІякогоІого

ережених Іережених ка Ікам’янихІм’яних
зько 400),Ізько 400), чотІчотирьохІирьох

ормуванняІормування
ематичнихІематичних

М
ре

М
репрезен

М
презен

нктів,

М
нктів, зок

М
зокрема

М
рема

ерегти

М
ерегти пе

М
переважну

М
реважну

едметів

М
едметів на

М
на кл

М
кладовищах

М
адовищах

–ХХІ ст.М–ХХІ ст. віМвідбувсяМдбувся прМпроцесМоцес
ституціоналізаціїМституціоналізації міМмісцевихМсцевих інМініціа-Міціа-

ому Мому плМпланіМані єМє стМстворенняМворення
льтурногоМльтурного заМзаповідни-Мповідни-

охМохоплюєМоплює догМдоглядМляддогляддогМдогляддог
м’ятокМм’яток

ці

М
цілеспрямованої

М
леспрямованої

трМтрадиціяМадиція
Ф

руд

Ф
руд

м’яток Фм’яток
едставників Федставників

презен Фпрезен- Ф-
рема Фрема

мено

Ф
мено

го

Ф
го ла

Ф
ландшафту

Ф
ндшафту

пр

Ф
процесу

Ф
оцесу кон

Ф
кон

ності

Ф
ності ук

Ф
української

Ф
раїнської

всФвсіФі неФнеобхідніФобхідні длФдляФя цьФць
ісФісторичнаФторична паФпам’ять,Фм’ять, спФсп
тФтивізуватиФивізувати наФна осФосновіФнові
обФоб’єктівФ’єктів куФкультурногоФльтурногокультурногокуФкультурногоку
спФспадкоємностіФадкоємності
лостіФлостіглостігФглостіг спФспільноти.Фільноти.
леспрямованоїФлеспрямованої

Е
зглядати

Е
зглядати

з

Е
з ме

Е
метою

Е
тою

уристичної

Е
уристичної п

Е
привабливості

Е
ривабливості

же, Еже, пит ЕпитанняЕання охЕохорони,Еорони,
мено Еменоте Етесних Есних па Епам’ятокЕм’яток якЕяк атЕатрибутівЕрибутів

ндшафту Ендшафту укЕукраїнцівЕраїнців єЕє акЕактуальним.Етуальним.
струюванняЕструювання коЕколективноїЕлективної

раїнськоїЕраїнської спЕспільнотиЕільноти
цьЕцьогоЕого реЕре



69

Дослідження молодих учених

1. Науковий архів Інституту археології 
НАН України. Ф. 9. Архів Д. М. Щербаківського. 
Од. зб. 236. Охорона пам’яток, старовини та мис-
тецтва. Акти, постанови, заяви, протоколи засі-
дань, листування та ін. 1919–1923 рр. 47 арк. 

2. Александрович Ю. Каменотесы-кустари и 
ремесленники Подольской губернии. Кустарные 
промыслы Подольской губернии. Киев, 1916. 
С. 465–501.

3. Александрович Ю. Культурно-Истори-
ческий Отдел музея Подольской губернии. 
Экономическая жизнь Подолии. 1915. № 4. С. 9–18.

4. Антропологія простору : зб. наук. праць та 
матеріалів : у 4 т. Т. 1 : Культурний ландшафт Ки-
єва та околиць / НДІ українознавства МОН Украї-
ни ; [Брайченко О. Ю. та ін.] ; за наук. ред. М. Гри-
мич. Київ : Дуліби, 2017. 314 с.

5. Боса Л. Культурний ландшафт та ідентич-
ність (етнокультурні трансформації і взаємо-
впливи на теренах Південної Наддніпрянщини). 
Український етнос у просторі сучасної міжкуль-
турної взаємодії: трансформація традиційності 
та етнокультурні взаємовпливи / НАН України, 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2014. С. 251–321. 

6. Бродель Ф. Ідентичність Франції. Простір та 
історія / пер. з фр. С. Глухової. Київ : Видавни-
цтво Жупанського, 2013. Кн. 1. 368 с.

7. Гульдман В. Памятники старины в Подо-
лии (Материалы для составления археологи-

ческой карты Подольской губернии). Каменец- 
Подольский : Типография Подольского губерн-
ского правления, 1901. 401 с. 

8. Європейська ландшафтна конвенція. URL : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_154.

9. Іванчишен В. Каменотесний промисел Схід-
ного Поділля кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: побу-
товий та сакральний виміри : монографія. Київ : 
Наукова думка, 2017. 215 с.

10. Охорона пам’яток історії і культури в 
Україні (1917–1919 рр.) : зб. док. і матеріалів / авт.-
упоряд.: О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Г. Я. Рудий ; 
відп. ред. В. О. Горбик ; НАН України, Ін-т історії 
України. Київ, 2008. 320 с. 

11. Різниченко В. Свідки колишніх пустель на 
Поділлю. Вісник Українського відділу Геологічно-
го Комітету. 1926. Вип. 6. С. 79–88 + іл.

12. Свято народного мистецтва «Подільський 
оберіг» : Програма Першого каменотесного плене-
ру «Подільський оберіг» (1986). Ямпіль, 1986. 16 с.

13. Соломонова Т. Розвиток музейної справи 
Поділля 1860-х – 1924 років. URL : http://vinnytsia-
museum.in.ua/science/articles/podillya-museum-
business-1860-1924. 

14. Широцький К. Надгробні хрести на Україні. 
Невичерпні джерела пам’яті : зб. наук. ст., матер. 
та републікацій. Одеса : ОКФА, 1998. Т. 1 : Надмо-
гильні хрести запорозьких козаків: до 1000-ліття літо-
писання та книжкової справи в Україні. С. 140–165.

Джерела та література

References

1. Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN 
Ukrayiny [Scientific Archives of the Institute of 
Archeology of the NAS of Ukraine], fund 9. The 
D. Shcherbakivskyi Archives, unit 236. The Protec-
tion of Monuments, Antiquities, and Arts. Acts, Reso-
lutions, Applications, Hearings, Correspondence, etc. 
1919–1923, 47 sheets.

2. Aleksandrovich Yu. (1916) Kamenotiosy-
kustari i remeslenniki Podolskoy gubernii [Stone-
cutters-Artisans and Craftsmen of the Podolian Gov-
ernorate]. Kustarnyye promysly Podolskoy gubernii 
[Handicraft Industry of the Podolian Governorate]. 
Kiev, pp. 465–501.

3. Aleksandrovich Yu. (1915) Kulturno-
Istoricheskiy Otdel muzeya Podolskoy gubernii [Cul-
ture and History Department of the Museum of Po-
dolian Governorate]. Ekonomicheskaya zhyzn Podolii 
[Podolia’s Economic Life], № 4, pp. 9–18.

4. Hrymych M. (sci ed.) (2017) Antropolohiya 
prostoru [Anthropology of Space] (collected scientific 

papers and materials) (Ukrainian Studies Research 
Institute of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine) (in four volumes). Vol. 1: Kulturnyi landshaft 
Kyyeva ta okolyts [Cultural Landscape of Kyiv and Its 
Vicinities] (Braychenko O. et al.). Kyiv: Duliby, 314 pp.

5. Bosa L. (2014) Kulturnyi landshaft ta identychnist 
(etnokulturni transformatsiyi i vzayemovplyvy na 
terenakh Pivdennoyi Naddniprianshchyny) [Cul-
tural Landscape and Identity (Ethno-Cultural Trans-
formations and Interactions on the Terrains of the 
Southern Over Dnipro Lands)]. Ukrayinskyi etnos 
u prostori suchasnoyi mizhkulturnoyi vzayemodiyi: 
transformatsiya tradytsiynosti ta etnokulturni 
vzayemovplyvy [The Ukrainian Ethnic Group within 
the Space of Modern Intercultural Interaction: Tradi-
tionality’s Transformation and Ethno-Cultural Inter-
actions] (M. Rylskyi IASFE of the NAS of Ukraine). 
Kyiv, pp. 251–321. 

6. Brodel F. (2013) Identychnist Frantsiyi. Prostir 
ta istoriya [The Identity of France. Space and His-

www.etnolog.org.ua

ІNaukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN ІNaukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN 
 [Scientific Archives of the Institute of І [Scientific Archives of the Institute of 

Archeology of the NAS of Ukraine], fundІArcheology of the NAS of Ukraine], fund
cherbakivskyi Archives, unit 236. The ProtecІcherbakivskyi Archives, unit 236. The Protec

tion of Monuments, Antiquities, and Arts. Acts, ResoІtion of Monuments, Antiquities, and Arts. Acts, Reso
tions, Applications, Hearings, Correspondence, etc. Іtions, Applications, Hearings, Correspondence, etc. 

М
ильського. Київ, 2014. С.

М
ильського. Київ, 2014. С. 25

М
25

Ідентичність Франції. Простір та 

М
Ідентичність Франції. Простір та 

ухової. Київ

М
ухової. Київ : В

М
: Видавни

М
идавни

. 368

М
. 368 с

М
с.

М
.

Памятники старины в Подо

М
Памятники старины в Подо-

М
-

лии (Материалы для составления археологи

М
лии (Материалы для составления археологи-

М
- пи

М
пи

МReferencesМReferences

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN МNaukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN 
 [Scientific Archives of the Institute of М [Scientific Archives of the Institute of 

Archeology of the NAS of Ukraine], fundМArcheology of the NAS of Ukraine], fund
cherbakivskyi Archives, unit 236. The ProtecМcherbakivskyi Archives, unit 236. The Protec

Ф
Український етнос у просторі сучасної міжкуль

Ф
Український етнос у просторі сучасної міжкуль-

Ф
-

турної взаємодії: трансформація традиційності Фтурної взаємодії: трансформація традиційності 
Ук ФУкраїни, Фраїни, 

1–321. Ф1–321. 
Ідентичність Франції. Простір та ФІдентичність Франції. Простір та 

го Комітету

Ф
го Комітету

12.

Ф
12.

оберіг»

Ф
оберіг» : 

Ф
: Програма Першого каменотесного плене

Ф
Програма Першого каменотесного плене

ру «Подільський оберіг» (1986). Ямпіль, 1986. 16

Ф
ру «Подільський оберіг» (1986). Ямпіль, 1986. 16

13.

Ф
13. Со

Ф
Соломонова

Ф
ломонова

Поділля 1860ФПоділля 1860-Ф-хФх – 1Ф– 1
museum.in.ua/science/articles/podillya-museum-Фmuseum.in.ua/science/articles/podillya-museum-
business-1860-1924Фbusiness-1860-1924. Ф. 

14.Ф14. ШироцькийФШироцький
Невичерпні джерела пам’ятіФНевичерпні джерела пам’яті
та републікаційФта републікацій
гильні хрести запорозьких козаків: до 1000Фгильні хрести запорозьких козаків: до 1000

сання та книжкової справи в Україні. С.Фсання та книжкової справи в Україні. С.

Е
Го

Е
Горбик

Е
рбик

України. Київ, 2008. 320

Е
України. Київ, 2008. 320

зниченко

Е
зниченко В. 

Е
В. Свідки колишніх пустель на 

Е
Свідки колишніх пустель на 

Поділлю. ЕПоділлю. Вісник Українського відділу ГеологічноЕВісник Українського відділу Геологічно
го Комітету Его Комітету. 1926. Вип.Е. 1926. Вип. 6Е6. С.Е. С. 7Е79–88Е9–88

Св ЕСвято народного мистецтва «Подільський Еято народного мистецтва «Подільський 
Програма Першого каменотесного пленеЕПрограма Першого каменотесного плене

ру «Подільський оберіг» (1986). Ямпіль, 1986. 16Еру «Подільський оберіг» (1986). Ямпіль, 1986. 16
ломоноваЕломонова Т.ЕТ. Розвиток музейної справи Е Розвиток музейної справи 

924Е924 роЕроків. URLЕків. URL
museum.in.ua/science/articles/podillya-museum-Еmuseum.in.ua/science/articles/podillya-museum-



ISSN 0130�6936 * НАРОД НА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2018

70

Summary

The article with issues of preservation and protection of stonecutting monuments, being still kept 
within the cultural landscape of the Eastern Podillia region. The research of symbolical space and sacral 
monuments turns out to be only one of the components of implementing an effective ethno-cultural policy. 
While labelling the symbolical space, both commemorative locations and sacral objects appear to be encoded 
loci (messages), in which informational potential (achievements) of the Ukrainian collective memory is being 
constantly accumulated. 

Based on field ethnographic data and illustrative materials collected, the author generalizes the issues of 
preserving these monuments, as well as forms of their modern representation in cultural landscape. One of 
the biggest obstacles in the process of creation of ethnographic map and formation of stonecutting monument 
register is an absence of a uniform classification approach to these objects. 

The issue of preserving and protecting stonecutting monuments as attributes of the Ukrainian cultural 
landscape is a topical demand of nowadays. Against the background of process of constructing the collective 
identity of Ukrainian community, it is important to attract all the recourses necessary for the matter. One 
of them is historical memory, whose reminiscences can be activated on the ground of reconstructing local 
objects of cultural landscape as attributes of ethno-cultural succession and historical continuance of the 
community. Throughout the peripeteias of the XXth century and purposeful activities of the Soviet ideology, 
the tradition of cultural landscape sacralization has been gradually levelled. 

One of modern manifestations has become the tradition of restoring or installing various new symbols 
and monuments, which mark space, with sacralizing and creating a new symbolic environment in it. That 
is why one of the most important tasks of nowadays is the issue of mechanisms of reestablishing the ties of 
succession and recreating the almost forgotten knowledge.

Keywords: cultural landscape, stonecutting monuments.
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АКЦІЯ «ВІСЛА» 1947 РОКУ В УСНИХ ОПОВІДЯХ 
УКРАЇНЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ:  

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТЕМАТИКА 

Леся Халюк

ÓÄÊ  801.81:398.2]:314.151.3-054.74

У статті висвітлюється наукова та періодична література з означеного питання, аналізуються особливості усних 
народних розповідей про переселення українців у Польщі в 1947 році. Усні наративи побутують на території Лем-
ківщини, Холмщини та Підляшшя, де споконвіку проживало українське населення, а також у північно-західному 
регіоні Польщі, куди українці були переселені після проведення акції «Вісла» 1947 року. Представлено усні нарати-
ви про переселення, у яких зображено історичне підґрунтя наведених текстів і причини їх виникнення та існування 
(функціонування). Аналіз усних оповідей українців-іммігрантів дав змогу класифікувати наративи за тематичним 
принципом.

Ключові слова: усні народні оповідання, наратив, меморат, акція «Вісла», українці-переселенці, Лемківщина, 
Холмщина та Підляшшя, західні та північні землі, національна ідентичність, мала батьківщина.

In this issue which is based on the field research, overviewed the scientific literature and the periodical press, analyzed the 
specific features of oral folk stories about the displacement in 1947 of Ukrainians to Poland in the second half of ХХ – be-
ginning of the XXIst century. Geographically, the study covers the Lemkіvshchynа, Holmshchуnа and Pіdljashja, where the 
Ukrainian population lived from ancient times, a nd the north-western region of Poland, where the Ukrainians were resettled as 
the result of the action Wisla of 1947. The issue which is based on the verbal material of narratives shows the historical back-
grounds and they are the main reasons of appearance of such texts. The carried out analysis of oral folk stories of Ukrainians-
immigrants has allowed to classify narratives according to the thematic principle.

Keywords: oral folk stories, narrative, memorate, the action Wisla, Ukrainians-migrants, Lemkіvshchynа, Holmshchуnа 
and Pіdljashja, the western and northern lands, national identity, small homeland.

Тривалий час історія розглядалася як наука 
про суспільство, що впливало на дослідження 
окремих тем з історії, у тому числі й на вивчен-
ня переселення українців у 1947 році з Лем-
ківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння 
на північно-західні землі Польщі, відоме під 
назвою «акція “Вісла”». Українські й зарубіж-
ні народознавці цілеспрямовано займаються 
дослідженням надбань тієї усної історії та сло-
весності, яка є своєрідним художнім літописом 
історичних подій ХХ ст., і саме до таких подій 
належить зазначена. 

Нині до нас повертаються несправедливо 
забуті хронікально-документальні матеріа-
ли, бібліографічно-довідкова та художня лі-
тература, маловідомі вітчизняні та зарубіжні 
архівні джерела, а також усні історії свідків 
цієї трагедії, які є джерелом до пізнання світо-
гляду українського народу та його історії.  
Усні оповідання про переселення 1947 року з 
ідеологічних причин цензурування науки дов-

го не могли ввійти до фольклорних збірників, 
стати предметом розгляду в монографічних 
дослідженнях. Сьогодні збирацька робота в 
Польщі й Україні активно набирає обертів. 
Тож усний фольклор, який не тільки не запи-
сували й не вивчали, а й переслідували, може 
стати основою для незаперечних висновків 
про спробу розпорошення та знищення укра-
їнського народу на споконвічних українських 
землях Холмщини, Підляшшя, Лемківщини 
та Надсяння.

Специфіка моменту полягає в тому, що 
усні історії про переселення 1947 року ство-
рюються й нині. В умовах незалежності на-
род України дістав право вільно обговорювати 
своє недавнє минуле, не боячись давати йому 
правдиві оцінки. Під час таких бесід (часом 
мимоволі) їхні учасники повертаються до по-
дій 1947 року, і творяться оповідання, які за-
звичай виливаються в оповідання-монологи чи 
оповідання-сповіді.
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Перш ніж вести мову про самі оповіді- 
спогади, наведемо стислий огляд тих подій, які, 
власне, й зумовили виникнення розглядуваних 
нами оповідань про переселення 1947 року. 

Формальним приводом для початку на-
сильницького переселення українського 
населення в 1947 році з Надсяння, Лем-
ківщини, Холмщини, Підляшшя на пів-
нічно-західні землі Польщі стала загибель 
у березні 1947 року в бою з формуваннями 
УПА заступника міністра оборони Польщі 
К. Сверчевського. Одразу після цієї події 
польське керівництво прийняло рішення про 
виселення українців і членів змішаних україн-
сько-польських родин з українських етнічних 
та прилеглих земель (Надсяння, Лемківщи-
ни, Холмщини, Підляшшя) і поселення їх у 
так званих повернутих західних та північних 
землях з обов’язковим розпорошенням серед 
польського населення.

Так, операційна група під кодовою назвою 
«Вісла» під командуванням генерала С. Мос-
сора о четвертій годині 28 квітня 1947 року при-
ступила до виселення 150 тисяч осіб з південно- 
східних теренів до воєводств Північної та 
Західної Польщі. Переселення здійснювало-
ся в три етапи. Перший тривав з 28 квітня  
до кінця травня 1947 року. За цей час було 
депортовано українців з повітів Сянок, Ліско, 
Перемишль, Ясло, Кросно, Горлиці, Бжозув і 
частково – з Любачева. Другий етап припав 
на червень. Дві військові дивізії було скеровано 
на остаточне виселення українців з Любачев-
ського повіту, а також з повітів Ярослав і Тома-
шув Любельський. Було проведено виселення 
лемків із повітів Горлиці, Новий Сонч і Новий 
Тарг. Водночас виселенню підлягали українці 
з Люблінського воєводства. Протягом тре-
тього етапу, який припав на липень, було зни-
щено рештки УПА й депортовано українців, 
які втікали під час перевезень або самостійно 
поверталися на попереднє місце проживан-
ня. Загалом акція «Вісла» охопила 22 повіти 
Краківського, Жешувського (Ряшівського) 
та Люблінського воєводств 1 [23, с. 30–31]. 
Розселено ж українців було на значно більшій 

території – у 71 повіті возз’єднаних земель,  
у воєводствах: Ольштинському (56 600), Ко-
шалінському (31 200), Вроцлавському (15 500),  
Щецінському (15 100), Зеленогірському 
(10 900), Гданському (5300), Опольському 
(2500), Познанському (1400) та на півночі 
Біло стоцького (1000) [4].

Саме ці події привели до виникнення 
та збереження фольклору про переселення 
1947 року, який є чи не найвагомішим джере-
лом пізнання історичної долі українців-пересе-
ленців у Польщі. 

Початок зацікавлення дослідників на-
родною прозою українців про переселен-
ня 1947 року припав на 60-ті роки ХХ ст. 
Оскільки після Другої світової війни ця про-
блема довго замовчувалася як у Польщі, так 
і в Україні, фактично не проводилися записи 
фольклору переселенців, не велося жодних 
наукових досліджень. Лише в 1960-х роках, 
з утворенням українських культурно-освітніх 
організацій, у Польщі почали виходити пе-
ріодичні видання, де можна віднайти окремі 
публікації «переселенського» прозового ре-
пертуару та розвідки про нього, переважно 
науково-популярного характеру. Ці видання 
відіграли важливу роль у поширенні фольк-
лорних текстів, про що свідчать коментарі су-
часних виконавців старшого віку. 

Нині серед українських друкованих орга-
нів Польщі важливе місце посідає тижневик 
«Наше слово», перше число якого побачило 
світ у червні 1956 року [14]. Видання періо-
дично знайомить читачів з фольклором укра-
їнців-переселенців з Лемківщини, Холмщини 
та Підляшшя. Серед опублікованих матеріалів 
на особливу увагу заслуговують ті, які містять 
спогади про переселення 1947 року та культур-
не життя українців-переселенців на північно- 
західних землях Польщі після завершення ак-
ції «Вісла». 

Слід також згадати періодичне видання 
«Ватра», яке друкується українською літера-
турною мовою, лише спорадично там уміщу-
ються тексти, написані лемківською говіркою 
чи польською мовою [9; 10; 11; 13].
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Дослідження молодих учених

Привертають увагу фольклорні записи про 
переселення та життя на західних і північних 
землях, що їх уміщено в лемківському часописі 
«Загорода» [20; 21]. 

Лемківський двомісячник «Бесіда» теж не 
оминає питання переселення українців і лем-
ків у 1947 році. Кожен номер видання містить 
рубрику «Зо страниц істориі», де лемківською 
говіркою друкуються спогади очевидців акції 
«Вісла».

У 1997 році побачила світ книжка Б. Гука 
із серії «Закерзоння»: «Пропам’ятна книга. 
“1947”» [5]. Це – збірник спогадів про укра-
їнські села й містечка на теренах Бойківщини, 
Лемківщини, Надсяння, Підляшшя й Холм-
щини, знищені в 1947 році внаслідок проведен-
ня акції «Вісла». «Пропам’ятна книга. “1947”» 
охоплює історію 47 повітів: Перемишль, Ліс-
ко, Новий Сонч, Сянік, Сокаль, Рава Руська, 
Добромиль, Грубешів, Любачів, Береш, Ярос-
лав, Сянок, Березів, Білгорай, Володава, Біла 
Підляська та ін.

Згадаємо видання лемківського прозового 
фольклору у двох частинах «Z Łemkowskiej 
skrzyni. Opowieści z Ługów i okolic. Czść 
pierwsza» («З лемківської скрині. Історії з 
Лугів та околиць. Частина перша») [25] та 
«Z Łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy 
i okolic. Czść druga» («З лемківської скри-
ні. Історії з Бжози та околиць. Частина дру-
га») [24]. Зазначені  праці є збірками опо-
відань трьох поколінь лемків, котрі змушені 
були жити далеко від своєї малої батьківщини. 
Оповідання, подані польською мовою, поділе-
но на три групи: спогади найстарших лемків, 
які пам’ятають життя в горах і яких було ви-
селено в 1947 році, спомини середнього поко-
ління, для якого ностальгія за Лемківщиною є 
передусім сумом їхніх родичів, і роздуми най-
молодшого покоління, що називає Лемківщи-
ну родинним домом – міфічним, утраченим, 
який  пізнають більше із цікавості, ніж через 
ностальгію [25, s. 5]. 

Цікавими з наукового погляду є також 
книжки та статті, присвячені історії окремих 
сіл на Лемківщині, у яких автори подають іс-

торію свого села, своєї родини, розповідають 
про хід переселення та про подальше життя 
українців на нових для них землях. Це здебіль-
шого авторські спогади. Для прикладу назвемо 
праці: «Наша громада. (Минуле сіл: Ясюнка, 
Крива і Баниця на Лемковині)» Т. Доклі [6], 
«Кавальчык тернистой істориі села Чорне на 
Лемковині. 1870–1970» А. Барни [3], «Nasz 
Łemkowski los» («Наша лемківська доля») 
Р. Хомяка [17], «Nad Bieszczadami słońce zgasło» 
Я. Курака («Над Бещадами сонце згасло») [19].

В Україні теж опубліковано авторські спога-
ди про історію українських сіл та переселення. 
Так, нариси про лемківські села Святкова Ве-
лика, Святкова Мала (Святківка), Свіржова 
Руська, Котань і Крампна зібрано й видано 
2004 року в збірнику «Лемківщина у верхів’ї 
ріки Вислоки» І. Красовського та А. Тавпаша 
[8]. Ця книжка – своєрідний життєпис кіль-
кох лемківських сіл, написаний ґрунтовно, із 
вдало продуманою композицією та оригіналь-
но підібраними фактами. У додатках уміщено 
важливий ілюстративний матеріал з історії сіл. 
Книжка Л. Мончака, І. Полиняк та Н. Юсь-
ків «Лабова. Лемківське село нашої пам’яті» 
[12] вийшла у світ 2006 року і теж написана у 
формі спогадів про історію села. 

Більшість розповідних зразків мають сю-
жетний характер, що є традиційною власти-
вістю фольклорної прози. «Народний опові-
дач, – зазначає В. Сокіл, – більше схильний 
за своєю творчою потенцією до сюжетного 
оформлення події (чи кількох епізодів), їх об-
разного осмислення» [15, с. 10]. Аналіз зраз-
ків усної історії щодо їх сюжету засвідчує, що 
вони будуються якнайрізноманітніше. Події 
в них – сукупність усіх реальних ситуацій, 
персонажів (дійових осіб) і дій в історичному 
минулому інформанта, які сформували його 
індивідуальний досвід та ідентичність. До 
того ж слід враховувати, що ситуації, відібра-
ні наратором в історію, яку він викладе в на-
ступному оповіданні, є не механічним добором 
елементів подій, а ментальним конструктором 
у свідомості оповідача, він, осмислюючи свій 
минулий досвід, зводить його до тих небага-
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тьох елементів, які створюють його історію. 
Проте прикметною ознакою більшості цих 
історій є те, що оповідачі прагнуть поглянути 
на своє життя в цілому, з висоти літ, переда-
ти найбільш вражаючі моменти. Осмислюючи 
причини переселення 1947 року, інформато-
ри ведуть свої розповіді з довоєнного періо-
ду (Друга світова війна), подаючи контрастні 
картини зі своєї біографії та біографії свого 
народу. Отже, оповідь може бути розгорнута 
і складатися з низки епізодів, характерних для 
багатьох народів оповідань про 1940-ві роки: 
благополучне певною мірою життя до війни, 
господарювання на землі, яка є головною го-
дувальницею сім’ї, а праця на ній – запорукою 
сімейного добробуту; далі – Друга світова ві-
йна; переселення у 1945–1946 роках в Укра-
їну, насамкінець – переселення 1947 року 
(операція «Вісла»). Наприклад: «У 1939 році 
я повинен був іти до третього класу початко-
вої школи. Батьки сказали, що почалася війна. 
Спочатку з’явилися на конях російські солдати 
<...> Після війни не було де мешкати. Тим-
часово проживали у коморі з іншою родиною. 
Дах зробили з соломи, але інколи, якщо йшов 
сильний дощ, то протікало <...> Прийшла 
весна 1947 року. Лишень встигли збудувати 
хату, почали в ній жити, а тут говорять <...> 
виселення, виселення. Андрій Дмитрук при-
ходив до нас і сказав, що обов’язково поїдемо. 
Він уже знав звідкись» [18, s. 49, 51] 2; «Коли 
почалася Друга світова війна, кордон пройшов 
по річці Сян, і їхнє село було в складі СССР. 
Після 1945 року границя пройшла зразу за 
Нижанковичами, і село ввійшло до складу 
Польщі. Почалися переселення. Батько ніяк 
не хотів їхати, бо думав, що границю ще раз 
перенесуть на Сян, та й кому хотілося кидати 
все і їхати невідомо куди. Але настав 1947 рік. 
Прийшли поляки (це було в травні) і сказали 
збиратися» [16].

Головною темою оповідань є насильниць-
ке переселення та його наслідки. Це, зокрема, 
хвороби і смерть у дорозі: «Гнали нас до збір-
ного пункту в селі Варі. Цього дня виселяли 
також і Яблоницю. Тримали нас разом у Варі 

кілька днів у стодолі. Хто не мав їжі, тому 
військо давало їсти, але заразом з усіх сторін 
пильнували нас. Вояки сказали нам, що як 
хтось буде втікати, зараз будуть до нього стрі-
ляти» [1]; «27 червня 1947-го забрали нас до 
Грибова, там ми ночували на вокзалі, а потім 
їхали у вагонах. Як хтось попав до відкрито-
го – то казка, як до закритого – то задихався, 
але як почалася злива <...> З одного боку їха-
ли кози, корови, вівці, з другого – люди. Ми, 
хлопці, над коровами нари мали, і там ми роз-
містилися, а що молоді були, то нам було бай-
дуже. Старші люди плакали, бідували» [25, 
s. 53] 3; відсутність санітарних умов під час 
переїзду: «Був 1947 рік. Ми, як велика родина 
з десяти осіб, отримали окремий вагон, розді-
лений навпіл: одна половина для худоби, дру-
га  – для нас із багажем. Найгіршим спогадом 
є відсутність місця для візочка семимісячного  
братика, який почав у дорозі сильно хворіти, 
а отримати медичну допомогу було неможливо. 
Неможливо навіть уявити ті санітарні умови. 
Милися, спали і ходили до туалету в одному 
вагоні з худобою» [24, s. 15–16] 4; повна від-
сутність житлових умов на західних і північ-
них землях: «Деякі сім’ї втиснено по дві-три до 
одного будинку або “докватеровано” до осілих 
тут у 1945–1946 роках польських родин, які 
вже були повними панами» [7, с. 55].

Слід наголосити, що, крім змалювання 
окремих подій, кожна з таких оповідей дає 
важливий інформативний матеріал щодо осо-
бливостей і труднощів «переселенського» по-
буту та життя на нових землях. Такі усні історії 
про події 1947 року можемо розглядати не тіль-
ки із суто філологічного погляду, але й маємо 
змогу почерпнути різнобічні відомості етногра-
фічного та етнопсихологічного характеру. Цьо-
му сприяють короткі описи, передусім житла, 
одягу, тогочасних звичаїв, докладні оцінки 
людської поведінки в кризових, афектних ситу-
аціях. Цікавими із цього погляду є такі спога-
ди: «Перші весілля, як ми приїхали сюди, від-
бувалися так само, як і у Мохначці. Подружки 
нареченої були одягнені по-краківському: гарні 
спідниці зелені, корсети, стрічки, накинуті на 
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плечі, намисто, вишиті елегантні сорочки» [25, 
s. 26] 5; «Як надходив Великдень, ми цілий 
тиждень фарбували яйця, а потім розбивали 
їх, як то роблять діти. Старші жінки розпису-
вали красиві великодні крашанки» [25, s. 28] 6; 
«Увечері застав я вдома якусь жінку з дітьми, 
до нас звернулася по-польському, до своїх ді-
тей – по-німецькому. Мама налила їй молока, 
а за якийсь час німкеня принесла нам вели-
ку миску мити Михася та ще якісь посудини. 
Мама нас всіх викупала. З німкенею ми швид-
ко заприязнилися» [5, с. 413]. 

В усних свідченнях трапляються і відтворю-
ються з усіма подробицями й описи технічних 
процесів виробництва різної заводської чи фа-
бричної продукції, і розширений перелік осо-
бистих характеристик як рідних і близьких, так 
і нових знайомих на німецьких землях тощо. 
У розглядуваних оповіданнях представлено та-
кож образи членів української селянської роди-
ни. Зокрема, батька: «Наближалася осінь, ми 
почали ремонтувати “новий” дім. Батько пішов 
до зруйнованого сусіднього господарства, зі-
рвав нікому вже не потрібну підлогу і поклав її 
у нас. За те був відданий до суду і на два мі-
сяці відправлений до в’язниці» [24, s. 29–30] 7; 
матері: «І разом з матір’ю, збираючи з поля ка-
міння, почали нове господарювання на “своїй”, 
нерідній землі» [5, с. 117]; дітей: «Я брався за 
будь-яку роботу» [18, s. 53] 8; «Мені було три-
надцять років, а сестрі – п’ятнадцять, тому 
спочатку не всі хотіли давати нам роботу, але 
з часом переконалися, що я добрий робітник, 
і вже не мав з тим проблем» [22, s. 127] 9.

Усні оповідання про переселення 1947 року 
є репродукуванням, відтворенням зорових 
образів, здебільшого неприємних, емоційних 
вражень. Таких висновків на основі емпірич-
ного життєвого досвіду доходить і народ, відо-
бражаючи цей досвід у приказках і прислів’ях 
на кшталт: «Але, як то кажуть, буває іноді 
щастя в нещасті» [5, с. 117]; «От Бога ґрєх, от 
людей смєх» [5, с.  484]; «Ну чуго пташечка 
летить і виртаїться? Бусьол литить на те саме 
гниздишко, прилитає. Де вродиться, там хо-
читься» [2, с. 95]; «Але всьо равно тягне там, 

де, як кажуть, мати рудила, там найлєпєй чо-
ловік чується. Риба в Бузі теж не пливе, тиль-
ко тримається одного місця» [2, с. 93].

Серед усних історій, які на сьогодні вдалося 
зібрати, цінними, з погляду відтворення істо-
ричної дійсності, є сюжети про стосунки укра-
їнців і поляків. Амбівалентність ситуативних 
колізій дає змогу подивитися на багатовікові 
контакти сусідніх народів не шаблонно, а в 
спектрі неоднозначно складних взаємин. Так, 
у багатьох оповіданнях респонденти, згадую-
чи про відносини з іншими національностя-
ми, насамперед з поляками, представляють їх 
часто в порівнянні: майже завжди як дружні 
до переселення та переважно, але не завжди, 
ворожі після переселення. Наприклад: «У на-
шому селі мешкало двоє поляків. Решта усі –  
лемки. Але ці поляки розмовляли по-нашому, 
лемківською мовою. Ходили і до церкви, і до 
костьолу <...> Добре між собою ми жили. Не 
було жодних конфліктів перед війною» [24, 
s. 58] 10; «Жили серед нас поляки і євреї, які 
мали господарства й магазини. Усі жили в зго-
ді» [24, s. 106] 11. Наведемо приклади оповідей 
про події після переселення: «Поляки обзива-
ли нас: “О! Українці! Бандерівці приїхали!”. 
І били наших корів» [24, s. 20] 12; «А в Гри-
бошичах там нарід був недобри <...> там биво 
тяжке життє, наші люде потерпіли страшнє» 
[КА]. Або: «Дуже тут багато поляків було, 
коли ми приїхали. Добре нас прийняли. Ніхто 
нам нічого не казав. Може, деякі були вороже 
до нас налаштовані, але загалом усе було в по-
рядку» [24, s. 60] 13; «Можна сказати, там, в 
Легніце, там биво добрі» [КМ].

В усних оповідях українців-переселенців 
привертає увагу й постійне оперування кате-
горією «ми», злиття власного досвіду з мно-
жинним досвідом інших людей: «нас гнали», 
«ми їхали», «нас розподіляли», «ми жили», 
«ми працювали» та ін. Тобто в цьому випадку 
для того, щоб стати предметом оповідання, 
досвід піддається узагальненню, а не індиві-
дуалізації.

Усні історії колишніх переселенців багато в 
чому не збігаються, а інколи й значно відріз-
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няються від образів і формулювань, ухвалених 
офіційною історіографією. Проте в них немає, 
гадаємо, прагнення до спростування загально-
прийнятих версій минулого, розвінчування од-
них і прославляння інших, повалення старих і 
ствердження нових ідеалів, героїв і подвигів. 
На нашу думку, іноді сприйняття звичайної 
людини, її ціннісні орієнтації, думки й пере-
живання є іншими, відмінними від офіційної 
версії про події 1947 року, з іншою системою 
координат і ракурсом, під яким сприймається 
і згадується акція «Вісла».

Звісно, спогади однієї людини не дають 
підстав для обґрунтованого узагальнення 
певних історичних подій або події, а кожна 
розказана історія унікальна так само, як уні-
кальне й неповторне життя кожної людини. 

Однак, ураховуючи нерозривний зв’язок між 
індивідуальним досвідом і соціально-історич-
ним контекстом, головна заслуга усної історії 
полягає у вивченні взаємо обумовленої дис-
танції і зв’язку між ними, між офіційним і що-
денним дискурсом, між значущою для опові-
дача його «правдою» і викладом традиційною 
історіографією того, «як це було насправді».

Усні оповіді про переселення 1947 року є 
фрагментарними, динамічними, схематични-
ми, створюють той ґрунт, на якому виникають 
поетичне сприйняття і відтворення. За моти-
вами й образами вони складають одну цілість 
із фондом народної документальної прози і є 
вагомим складником загальноукраїнського 
фольклорного процесу ХХ ст. з чітко виявле-
ними історичними рисами. 
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Summary

Ukrainian and foreign ethnographers are purposefully engaged in the study of the achievements of oral 
history and literature, which is a kind of artistic chronicle of historical events of the twentieth century. It is 
precisely for such events that the Ukrainians were relocated in 1947 from Lemkivshchyna, Kholmshchyna, 
Pidlyashshya and Nadsyany in the northwest lands of Poland, known as the Wisla Action.

Today, unjustly forgotten chronicle-documentary materials, bibliographical reference and fiction litera-
ture, little-known domestic and foreign archival sources, as well as oral histories of witnesses of this tragedy, 
are a source for the knowledge of the worldview of the Ukrainian people and its history.

Among the Ukrainian printing presses of Poland, the weekly Nashe Slowo, the edition Watra, the two-
month publishing Besida occupy an important place. Interestingly from a scientific point of view, there are 
also books and articles devoted to the history of individual villages in Lemkivshchyna, where the authors 
present the history of their villages, their families, tell about the course of resettlement and the future life of 
Ukrainians in new lands for them. They mostly have the character of author's memories. Similar writings 
about the history of Ukrainian villages and resettlement have also been published in Ukraine.

The issue presents oral narratives of resettlement, which depicts the historical background of the above 
texts and the reasons for their occurrence and existence. It should be noted that the stories of former settlers 
do not coincide in many ways, and sometimes they are very different from the images and formulations 
approved by the official historiography.

Keywords: oral folk stories, narrative, memorate, the action Wisla, Ukrainians-migrants, Lemkіvshchynа, 
Holmshchуnа and Pіdljashja, the western and northern lands, national identity, small homeland.
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ЯВИЩЕ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ»  
У КООРДИНАТАХ НООСФЕРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

Олексій Дєдуш

ÓÄÊ  316.347:130.2

У статті зроблено огляд окремих положень ноосферної концепції В. Вернадського, які корелюють з дослідженнями 
поняття «національна ідентичність». Проаналізовано прогностичні елементи вчення В. Вернадського про ноо сферу, 
які стосуються соціогуманітарних проблем. Досліджено основні напрями наукових пошуків гуманітаристів – прихиль-
ників теорії ноосфери та їхнє місце в сучасних студіях інформаційного суспільства. Запропоновано новий термін «на-
ціональна ноосфера» для позначення сукупності національних науково-технічних та культурних здобутків.

Ключові слова: національна ідентичність, національна самосвідомість, Володимир Вернадський, ноосферна 
теорія, національна ноосфера.

The review of separate statements of Volodymyr Vernadskyi Noosphere theory, correlating with the studies of the National 
Identity conception is presented in the article. The prognostic elements of V. Vernadskyi Noospherical doctrine, concerning 
to the social and humanitarian issues, are analyzed. The main trends of scientific searches of the humanitarian scholars, the 
adherents of the Noospherical theory and their place in the modern studies of the information society, are considered. A new 
term the National Noosphere to denote the whole national scientific, technical and cultural achievements, is proposed.

Keywords: national identity, national self-consciousness, Volodymyr Vernadskyi, Noospherical theory, National 
Noosphere.

У 2018 році відзначається 100-річчя На-
ціональної академії наук України, біля вито-
ків якої стояв перший її президент, всесвітньо 
відомий український вчений Володимир Іва-
нович Вернадський. Як зазначав В. Вернад-
ський у листуванні з А. Кримським, створення 
Української академії наук «є важливим з точ-
ки зору українського відродження, яке завжди 
було мені дорогим, так і з точки зору загально-
людської – створення крупного наукового до-
слідницького центру» [1, c. 21]. Безперечно, 
заснування потужної академічної установи 
дало змогу створити образ України як циві-
лізованої держави з потужним науковим по-
тенціалом. Це суттєво й позитивно впливає на 
українську національну ідентичність, стиму-
люючи почуття національної гордості.

Явище «національна ідентичність» (само-
свідомість, свідомість) разом з поняттям 
«ноо сфера» належить до суспільних категорій, 
дослідження яких почалося відносно недав-
но. На нашу думку, ноосфера та національна 
ідентичність взаємопов’язані, оскільки розви-
ток «сфери розуму», окрім техногенної зміни 
біосфери, передбачає ще й теоретично-ідейне 

наповнення та якісну зміну соціальних про-
цесів, до яких належить друге поняття. Попри 
цілісність ноосфери як продукту глобалізації, 
культурна, економічна й технологічна специфі-
ка кожної країни та нації накладає певний від-
биток на все, що належить до «інтелектуальної 
оболонки» планети Земля.

Варто згадати теоретичні напрацювання 
В. Вернадського власне у дослідженні пробле-
ми національної ідентичності українців. Ще 
до революційних подій 1917 року, імовірно у 
1915 році, учений опублікував статтю «Укра-
їнське питання і російська громадськість», 
де торкнувся актуальної для тогочасної ро-
сійської політичної думки теми національної 
самосвідомості (ідентичності) українців та її 
історичного розвитку. Він зазначав, що «на-
ціональна самосвідомість українців розви-
нулась на ґрунті етнографічних відмінностей, 
особливостей психіки, культурних тяжінь та 
нашарувань, що пов’язують Україну із Захід-
ною Європою, та історично зумовленого ладу 
народного життя, перейнятого духом демокра-
тизму» [3, c. 172]. Цікавим є той факт, що як 
складову національної ідентичності українців 
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В. Вернадський виділяє не тільки суто націо-
нальні особливості, але й макрорегіональний 
чи цивілізаційний вплив Західної Європи, яка 
несла насамперед специфіку індивідуальних 
та групових цінностей серед українців. У при-
ватному листуванні В. Вернадський також 
часто порушував тотожні питання, зокрема, 
обговорював питомо українську Холмську 
Русь, оскільки польські політичні кола праг-
нули включити ці терени до складу майбутньої 
автономії у складі Російської імперії [1, c. 19], 
часто використовуючи маніпулятивну статис-
тику щодо етнічного та релігійного складу на-
селення цього краю.

Попри сформований у подальшому образ 
В. Вернадського як представника природни-
чих наук, дослідник сформував вчення, що є 
однаково прикладним як для природничих, 
так і для гуманітарних студій. Мовиться про 
ноосферну концепцію В. Вернадського, яка 
постала на основі вчень французьких мисли-
телів А.-Г. Бергсона та П. Тейяра де Шарде-
на, які своєю чергою взяли за базис працю 
В. Вернадського «Біосфера». Сам В. Вернад-
ський став популяризатором терміна «ноо-
сфера», який був запропонований П. Тейяром 
де Шарденом, взявши за основу термін «біо-
сфера» та додавши грецьке слово νόος – «ро-
зум». До того подібні концепції фігурували 
під назвами «планетизація» [13] чи «мунді-
алізація» [12] (від франц. Mondialisation – 
глобалізація). Сам термін змістив акцент із 
дослідження суто сфери діяльності людства 
на планеті на актуалізацію ролі розуму в ор-
ганізації людства, а термін «мундіалізація», 
або його англійський аналог «глобалізація», 
набув геополітичного сенсу. На відміну від 
П. Тейяра де Шардена, який через свою ре-
лігійність та діяльність у Товаристві Ісуса, 
вважав розум категорією божественної при-
роди, В. Вернадський виводив його із суто 
раціональних та природних витоків [див.: 
11]. Попри, на перший погляд, природничо- 
науковий характер доробку В. Вернадського про 
ноосферу, суттєву роль у перебудові біосфери  
в ноосферу відіграє саме людське мислення, 

людський задум, якими керує «енергія люд-
ської культури» [2, c. 126].

Розбудова ноосфери, крім технологічної 
складової, за В. Вернадським позначається ще 
й декількома важливими соціально-політични-
ми змінами, викликаними зростанням «енергії 
культури» [див.: 5]. Першою такою зміною, пе-
реважно технологічною, є різке перетворення 
засобів зв’язку та обміну між різними країнами. 
Можемо спостерігати, як сучасні технології у 
сферах комунікації та інформації зробили вплив 
не лише на міждержавні зв’язки, але й на про-
цеси консолідації суспільства, зокрема, у формі 
електронного уряду, організацій заходів прямої 
демократії, акцій підтримки, бойкоту тощо.

Вищезгадана метаморфоза активно перегу-
кується з другим прогнозом В. Вернадського 
про посилення ролі народних мас у вирішенні 
питань внутрішньої та зовнішньої політики. 
Яскравим прикладом впливу сучасних техно-
логій на суспільство і зростання ролі народу 
у формуванні загального курсу держави є по-
дії Революції Гідності. Завдяки соціальним 
мережам та інтернет-ресурсам громадяни до-
мовлялися про акції протесту, обмінювалися 
думками [9, c. 70], створювали символи рево-
люції, щоб, зрештою, змінити зовнішньополі-
тичний курс України, а відтак і загальну систе-
му цінностей з пострадянської на європейську. 
Безперечно, революційні та постреволюційні 
події суттєво вплинули на українську націо-
нальну ідентичність, стимулювавши її розви-
ток в рамках політичної нації, яка у військо-
вому та інформаційному вимірах протистоїть 
російській агресії та зазіханням шовіністичних 
кіл інших держав.

Третім цікавим для нас перетворенням, 
згідно з концепцією В. Вернадського, є по-
силення політичних зв’язків між державами. 
При цьому вчений фактично спрогнозував 
глобалізаційні процеси у світі. Хоча деякі при-
хильники ноосфери ставлять знак рівності між 
ноосферою та глобалізацією як такою, для со-
ціальних інститутів у зв’язку зі світовими інте-
граційними тенденціями набула вагомого зна-
чення можливість запозичувати досвід інших 
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Дослідження молодих учених

держав, проводити певну уніфікацію поглядів  
на ті чи ті соціальні явища (демократія, автокра-
тія тощо), створювати світовий ринок. Водно час 
такі запозичення стали джерелом відроджен-
ня національних культур, а в ряді країн, особ-
ливо на пострадянському просторі, сприя-
ли формуванню в автократичних державах  
офіційного курсу відродження національних 
ідентичностей [10] або ж реалізації програм і 
проектів зі збереження національної культури 
та історичних пам’яток у демократичних країнах.  
Україна, ставши незалежною державою, та-
кож долучилася до процесу культурного від-
родження. Ознайомлення української науки з 
доробком західних та українських діаспорних 
учених у дослідженні національної ідентич-
ності своєю чергою дало поштовх більш чи 
менш успішним програмам зі збереження еле-
ментів української національної ідентичності.

Четвертим актуальним для гуманітарної 
науки є переконання В. Вернадського про 
майбутнє настання свободи наукової думки 
та звільнення наукових студій від тиску релі-
гійних, філософських і політичних надбудов, 
а також максимальне сприяння з боку держави 
науковому вільнодумству. На прикладі дослі-
дження української національної ідентичності 
бачимо, у який спосіб науковий плюралізм та 
відхід від ідеологічного забезпечення науки 
позначилися на вивченні цього явища. За ра-
дянської доби не могло бути й мови про націо-
нальну свідомість чи самосвідомість у її сучас-
ному вимірі, а література з цієї проблематики 
нерідко просто не долала бар’єрів цензури.

Після 1991 року в українській науковій 
спільноті почалось активне ознайомлення з 
іноземною та українською діаспорною літе-
ратурою зі студій ідентичності. Накопичення 
знань у подальшому дозволило сформуватися 
ряду напрямів із власним баченням поняття 
«національна ідентичність». Однак слід зазна-
чити, що авторитет західних наукових корифе-
їв часто переважає українські наукові напра-
цювання, що виливається в просте копіювання 
або ж компіляції різних іноземних концепцій 
цієї проблеми. Кажучи про тиск «філософ-

ських та політичних надбудов», варто зазначи-
ти, що якщо ці надбудови презентують націо-
нальні інтереси певної нації, то їхнє мінімальне 
вираження, особливо в гуманітаристиці, має 
бути присутнім. Інакше наука може звестися 
до простої констатації фактів, а причинно- 
наслідкові зв’язки багатьох історичних подій та 
явищ будуть свідомо ігноруватися через їхню 
нібито політизованість. Складно уявити дослі-
дження української національної ідентичності 
без хоча б мінімальної опори на національну 
філософію, виражену в українському менталі-
теті, а також без політичних оцінок ряду по-
дій історії України, які відобразилися не лише 
в національній історіографії, але і в історичній 
пам’яті пересічних українців. 

Процес розбудови ноосфери є вкрай близь-
ким до модернізації [7, c. 269], що передба-
чає не лише технологічні зміни, але й значні 
ідейно-культурні трансформації. Як наслідок, 
модернізація є причиною кризи ряду ідентич-
ностей, зокрема й національної, оскільки ряд її 
символічно-архетипних складових може прямо 
суперечити вимогам ідейної перебудови або 
знач но гальмувати практичне втілення онов-
лення нації чи держави. Україна є типовим 
прикладом держави з переважно неорганіч-
ним типом модернізації, яка стрибкоподібно, 
у період з 1991 року до нашого часу, прагнула 
досягти рівня країн, які перебувають на най-
більш актуальному рівні модернізації. Неор-
ганічність модернізаційних процесів полягала 
в тому, що здебільшого вони інспірувалися 
директивно «зверху», а не ставали наслідком 
еволюційної зміни суспільних поглядів та 
культури [4]. Своєю чергою стрибкоподібність 
полягала в тому, що в окремі періоди новітньої 
історії України політична верхівка або рішуче 
змінювала геополітичний та соціополітичний 
курси держави в бік наслідування євроатлан-
тичних структур та західного світу, або, на-
впаки, обережно запозичувала окремі модер-
нізаційні елементи, які слабко впливали на 
суспільство. 

Завдяки цій стрибкоподібності українці 
пережили не одну, як більшість постсоціаліс-
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тичних держав, а декілька криз національної 
ідентичності. Першою такою кризою можна 
вважати труднощі усвідомлення себе окремою 
нацією після здобуття незалежності. Криза по-
лягала в тому, що нова українська нація мала 
позбутися радянських архетипів, але водно-
час знайти баланс між відродженням власних 
традиційних етнонаціональних ідентитетів і 
здобуттям новітніх ідентитетів цивілізованого 
суспільства [8, c. 3–18]. Цей троїстий конф-
лікт призвів до незавершеності формування 
національної ідентичності, натомість зробив 
можливим поширення серед частини українців 
конструкта російського агітпропу про спіль-
ний східнослов’янський православний простір, 
сприяв толерантності до наступу російської ма-
сової культури, а дискусія про баланс традицій-
ного та модерного залишалася невирішеною. 

Інша криза національної ідентичності ста-
лася після Революції Гідності та початку ро-
сійської агресії проти України. Завдяки про-
гнозованому В. Вернадським технологічному 
прогресу у формі інформаційних технологій, 
серед значної частини українців намітилися 
тенденції до органічної модернізації, яка про-
явилася в бажанні вибору чіткого зовнішньо- та 
внутрішньополітичного курсу на євроатлантич-
ні структури. Водночас у ряді українських регі-
онів, де національна ідентичність була знач ною 
мірою недорозвиненою, агресивний інформа-
ційний вплив Росії спричинив консервативну 
реакцію на намагання модернізації, що стало 
зручним тлом для здійснення військової агре-
сії проти нашої держави. Можна констатувати, 
що після цієї кризи триває поступова інтеграція 
традиційного та модернізаційного елементів на-
ціональної ідентичності, однак залежно від ре-
гіону її інтенсивність є різною. 

На основі вчення В. Вернадського ряд су-
часних дослідників культури почали говорити 
про так звану ноосферну ідентичність. Зо-
крема, Григорій та Дмитро Смирнови ствер-
джують, що кожна національна культура має 
«свою матрицю ноосферності» [6], значною 
мірою відійшовши від позитивістського розу-
міння ноосфери як науково-інтелектуально-

го універсуму. Розвиваючи цю ідею, можна 
стверджувати, що кожна нація дійсно формує 
власну малу ноосферу, яка вбирає в себе атри-
бути інтелектуальної та технічної самобутності 
окремого народу чи держави. До складових на-
ціональної ноосфери ми відносимо: 1) націо-
нальну інтелігенцію як авангард антропосфе-
ри, яка створює національний інтелектуальний  
продукт та часто зосереджена на вирішенні на-
ціональних проблем; 2) національну культуру,  
яка є продуктом інтелектуальної діяльності 
минулих поколінь, що в епоху глобалізації де-
далі більше набуває ролі маркера унікальності 
кожного народу; 3) національну техносферу, 
яка здатна не лише працювати на національну 
економіку, але й своїми унікальними галузями 
(як, наприклад, українська аерокосмічна про-
мисловість) створювати імідж держави у сві-
ті. Природні об’єкти як складові національної 
техносфери також є потужним генератором 
національної гордості всередині нації, а для 
решти світу – національним брендом; 4) на-
ціональна історія як продукт антропосфери, 
яка є відображенням специфіки політичної 
еліти, суспільних процесів, ментальності, гео-
політичного місця нації у світі тощо. 

Безперечно, така «мала національна ноо-
сфера» є потужною частиною національної іден-
тичності, її інтелектуальним забезпеченням, що 
дає змогу конкурувати з іншими національними 
ідентитетами. «Мала національна ноосфера» 
повинна активно взаємодіяти з інформаційною 
політикою, оскільки це дозволяє охопити своїм 
потенціалом якнайбільше членів національної 
спільноти. Для людей, які не задіяні у сфері 
інтелектуальної праці, достатньо лише повно-
цінного інформування про національну науку, 
культуру, історію. Натомість, національна ін-
телігенція має безперешкодно і якісно робити 
свій внесок у розвиток цієї «національної ноо-
сфери». Водночас подібні інформаційні заходи 
для решти громадян не повинні перетворитися 
на інструмент пропаганди та ідеології, оскільки 
монополія на поширення суспільно важливої ін-
формації невідворотно призводить до побудови 
автократичного режиму.
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Дослідження молодих учених

Концепція Володимира Вернадського про 
ноосферу є важливою теоретичною базою для 
дослідження та розуміння не лише техноген-
них процесів, але й змін у соціогуманітарній 
площині. Ряд положень ноосферної теорії є 
прикладними для досліджень української на-

ціональної ідентичності та національної іден-
тичності загалом, оскільки вони торкаються її 
інтелектуальних аспектів та технічних проявів 
як національного бренду, що стають особливо 
актуальними в епоху постіндустріального ін-
формаційного суспільства та глобалізації.  
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The terms National Identity and Noosphere are interconnected because of the cultural influence in both 
of them. Volodymyr Vernadskyi, as a progressive Ukrainian scientist of his epoch, has raised the issue of 
Ukrainian national identity despite of his own technical specialization.  For example, V. Vernadskyi has 
determined Ukrainian identity in the frame of macroregional European features of Ukrainians, distinguishing 
them from other neighboring people. The importance of V. Verdanskyi views on the mankind intellectual 
sphere lies in the fact they are the prediction of many social and cultural processes, conducted with the 
energy of human culture. Among them there are communicational revolution, popular character of internal 
and foreign politics of states, voluntary interstate integration in forms of alliances and blocks, common 
liberation of science from religious, political, philosophical pressure. The building of noosphere relates to 
the modernization that can cause national identity crisis. Ukraine as the state with non-organic type of 
modernization has experienced such two large crises, causing the Russian complex aggression, complications 
in the foreign policy, economic weakness. The modern proponents of V. Vernadskyi theory consider the 
Noospherical identity of each culture. Continuing this idea, we can propose the National Noosphere term, 
which contains all cultural, political, philosophical and technological achievements of a nation.  The National 
Nooshere can represent a particular state or a nation in the world, making so-called national brand and acts 
as one of the most important factors of national identity forming.

Keywords: national identity, national self-consciousness, Volodymyr Vernadskyi, Noospherical theory, 
National Noosphere. 
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ТРАДИЦІЙНЕ ВЕСІЛЛЯ ПОВОРСКЛЯ  
СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: НЕДІЛЯ

(с. Ямне Великописарівського району Сумської області) *

Вікторія Гавриленко

ÓÄÊ  392.5(477.52)“195”

У статті висвітлено перебіг весільного дійства в неділю у селі Ямне Великописарівського району Сумської об-
ласті. У населеному пункті, що розташовується на території Сумського Поворскля, традиційний весільний обряд по-
бутував ще в середині ХХ ст. Опис недільного дня святкування весілля та транскрипцію пісенних зразків здійснено 
за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій автора, проведених у 2012–2016 роках. 

Ключові слова: «свайба», молоді, дружки, бояри, «молодячі» пісні, весільний наспів. 

The article highlights the course of wedding celebration in the village of Yamne of Velyka Pysarivka District (Sumy 
Region). In this locality situated on the territory of the Sumy portion of the Vorskla River Lands, a traditional wedding ritual 
stayed still alive in the mid-XXth century. The description of celebrating a wedding on Sunday and the transcription of song 
examples are based on materials of a folklore and ethnography expedition carried out by the authoress in 2012–2016. 

Keywords: wedding, newlyweds, bridesmaids, bride’s men, wedding songs, wedding tune.

У попередній статті, присвяченій традицій-
ному весіллю Сумського Поворскля на прикла-
ді с. Ямне Великописарівського району, було 
розглянуто звичаєві особливості сватання, під-
готовки до святкування, проведення суботнього 
дня, а також подано характеристику обрядових 
пісень. Проте найбільш насиченим у весільному 
циклі днем була все-таки неділя. Адже саме в 
цей день відбувалося остаточне звичаєве «уза-
конення» нового статусу молодих. Тому метою 
цієї статті є висвітлення особливостей перебігу 
весільного дійства в неділю в с. Ямне (Сумщи-
на) станом на середину ХХ ст. 

Перебіг весільного дійства в неділю. 
Вранці дружко (весільний чин, парубок зі 
свити молодої) заводить наречену за стіл. 
«Дружко – це од молодої», – пояснюють 
інформанти. Він бере носову хустинку, за 
яку тримається молода, і заводить її на по-
куття. Описуючи заведення на посад, опо-
відачки вживали такі вирази, як «заводити 
за стіл» або ж «на покуття», слово «посад» 
трапляється лише в тексті відповідної пісні. 
Після молодої за стіл заходять дружки і сі-
дають поряд з нею, співаючи:

* Продовження. Початок див.: Народна творчість та етнологія, 2018, № 2, с. 98–109.
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– Молодая Ганночко,  (2)
Чом ни рано на посад сіла?

Чом ни рано на посад сіла, (2)
Чи ти горе котила? 

Чи ти горе котила?  (2)
Чи виноград садила?

– Я горенька та не котила, (2)
Винограду та не садила.

Винограду та не садила.   (2) 
Котилося та моє серденько. 

Котилося та моє серденько, (2)
Котилися та дрібнії сльози. 

Котилися та дрібнії сльози (2)
По столу та по тарілочці. 

По столу та по тарілочці,  (2)
По Ганноцці та по дівоньці.

Інший варіант тексту останніх куплетів по-
дав В. Дубравін:

Котилися дрібнії сльози  (2)
Та по білому личеньку.

Та по білому личеньку  (2)
Та в шитую хустиноньку 1 [1, с. 275].

Молодий приїжджав до двору нареченої 
кіньми або на машині. Разом з ним їхали два 
старости, старший боярин, свашка (заміж-
ня сестра або «найнята»), світилка (дівчинка, 
яка ще не досягла шлюбного віку, племінниця 
молодого або його сестра). Для світилки ро-
били великий букет з різних квітів: «І вона 
оце з ним ходила, поки й свайба не кончиться, 

з молодими їзде». Слід зазначити, що назва 
«поїзд», поширена у весільній обрядовості на 
позначення почту молодого, у с. Ямне не ви-
користовувалася. 

За давнім звичаєм перед воротами весіль-
ний гурт нареченого переймали та відбувався 
торг: «Це ж як приїде молодий, не впускають 
його в двір, викуп беруть із його хлопці другі». 
Перед дверима хати виставляли стіл, на по-
розі ставали родичі молодої – два старости і 
дружко, а з іншого боку столу – два старости 
молодого. Кожна сторона мала по дві хлібини. 
Старости починали торгуватися хлібом при-
близно так: «Та в мене луччій! Диви – більша 
хлібина, треба доплатити до того!». Сторгу-
вавшись, мінялися хлібом навхрест через стіл. 
Після цього старости молодого запитували: 
«Шо ж молода дарує?». 

За цими словами мати нареченої (або ж 
братова жінка, якщо брат був одружений) му-
сила обдарувати сватів. Подарунки, заготов-
лені молодою для свити молодого, подавали 
через стіл на палиці. Нареченому і старшому 
бояринові дарували невеликі хусточки («носо-
вички»), які сестра одразу ж пов’язувала їм на 
руки, старостам – рушники, свашці – хустку. 
Отримавши подарунки, свати дякували, за-
звичай так: «Спасіба сватові й свасі, і молодій 
княгині, шо рано вставала й подарочки дбала».

Далі молодого заводили в хату, до молодої, 
а за ним заходила й решта весільного супрово-
ду: «Ведуть же ж зятя, і світилка йде, і свашка 
йде». Коли наречений заходив у хату, наречена 
сиділа накрита, нагнувшись над столом. Мо-
лодий мусив викупити у старшої дружки право 
розкрити її та сісти поряд. Співали:
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Ой зятю хороший, 
Ой зятю хороший,
Клади сотню грошей,
Сотню не положиш – 
Сестри ти не возьмеш.

Я на зятя та й не дивлюся,
Я на зятя та й не дивлюся,
Я ‘д зятя одвернуся. 
До дверей очима, до зятя плечима.  (2)

Не дивись, зятю, косо,
Не дивись, зятю, косо,
В нас на пічі просо.
Дивися в кишеню,
Бери грошей жменю.
Клади на тарілку 
За Ланочку дівку 2.

Коли доходили згоди, дружко (старший дружко, боярин) заводив за стіл вже обох молодих, 
які трималися за носовик або за рушник. Сам дружко сідав коло молодого, а біля молодої сідала 
старша дружка. Коли молодий «зять» сидів за столом, дружки співали:
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Не сідай, зятю, боком, 
Не сідай, зятю, боком,
Це ж тобі нинароком,
Це ж тобі вік вікувати, 
Всю правду казати.

Під час весільного застілля в домі молодої співали й журливих пісень, адже цього дня вона 
покидала батька й матір. Кілька ліричних недільних пісень зафіксовано В. Дубравіним. У них ви-
ражено жаль молодої через прощання з батьками і рідною домівкою.

Чи не жаль же тобі, дівко Тетянко,
Стару неньку кидати?

Та нікому буде в полі робити,
Ні по двору ходити.

Та нікому буде світлоньки мести,
Ні водиці принести.

Батенько старий, матінка стара,
А сестриця маленька 3 [1, с. 271].
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Од батенька та на одході,  (2)
Посадила оріх у городі.

Посадила оріх у городі.  (2)
– Рости, рости, та й орішеньку.

Рости, рости, та й орішеньку, (2)
Рости, рости та й розполонися.

Рости, рости та й розполонися, (2)
Живи, тату, та й не журися.

Живи, тату, та й не журися,  (2)
Кохай собі другую такую.

Кохай собі другую такую,  (2)
Коли ‘тдаєш мене молодую [1, с. 274–275].

Ой брат сестрицю розплітав.
Де ті розплітки подівав?
Носив на базар, не продав,
Меншій сестриці даром дав  [1, с. 321–322]. 

На весіллі середини ХХ ст. розплітання коси молодої доручалося старшій дружці. 
У с. Ямне зберігся обряд пришивання квітки, який був досить поширеним на слобожанських 

весіллях. Квітку пришивали під час святкового обіду. Коли вранці молода вбиралася, до її пиш-
ного головного убору прикріпляли дві однакові квітки – «вінки»́, виготовлені з червоних кісників 
(стрічок) спеціально до весілля. Кожна із цих квіток називалася «віноч́ком». «І вони один віночок 
одрізали. І ото їй один оставляють, а другий одрізають і жениху пришивають до шапки», – розпо-
віли безпосередні учасниці весільного дійства. Пришивати могла старша дружка, свашка, сестра 
або невістка молодої («свість», «свістя»). Шапку чи картуз із пришитою квіткою забирала сестра 
молодої, вимагаючи за неї викуп. Під час цього обряду співали: 

Традиційно важливим обрядом, що підтверджував перехід молодої в новий статус, було роз-
плітання коси. Цей звичай належить до ініціальних обрядів, коли зміна статусу людини супрово-
джувалася зміною зовнішності або одягу. Обрядова пісня, записана В. Дубравіним, свідчить про 
те, що косу молодій мав розплітати брат, а його дії супроводжувалися співом:
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Ой глянь, зятеньку, на мене,
Краща свістонька я в тебе.
На тій свістоньці ковпачок,
Даруй, зятеньку, шостачок.
А як не даси шостачка,
Не получиш вінка, ковпачка,
Ні рутяного віночка [1, с. 331].

Побутував також і дещо інший варіант тексту:

Ой глянь, зятеньку, на мене,
Краща світлонька я в тебе.
На тій світлоньці ковпачок,
Даруй, зятеньку, шостачок.
А як не даси шостачка, 
Не получиш ти колпачка,
Ні рученого віночка.

Якщо ж молодий не давав грошей, «ця свістя, сестра, передає другій, передає й ще, як є сестра, 
передає другій. А він тоді ж дивиться, шо треба викупати цю кепку, й гроші кладе». 

З самого початку весільного обіду на столі був коровай, убраний барвінком і калиною. У не-
величких «бутилочках-четвертушечках» у підсолодженій воді стояли житні пучечки з дванадцяти 
колосків, перев’язані навхрест червоною стрічкою («стьожечкою»). Перед молодими на столі ста-
вили тарілку й клали дві ложки. Коли родичі сідали за стіл, починався «обід і даріння». Молода 
ходила з тарілкою, у яку гості кидали, «хто скільки може; хто гроші, хто простиню, там, чи матерії 
трошки». Кожному, хто «буде дарити», молода давала дві шишки і шматок короваю: «Кладу на 
тарілку і каждому роздаю». Свашка роздавала шишки, за які родичі також обдаровували молодих. 

Традиційно важливою частиною весільного дійства було краяння короваю. Воно доручалося 
дружку:
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Дружко коровай крає,  (2)
Семеро дітей має,
Та всі з кошелями,
Весь коровай забрали.
Якби нам давали, 
То б ми ни казали.

Ой дружку наш, дружку,  (2)
Веиликий заслужку,
Той тобі рушник дано,  (2)
Шо лави стирано.

До дружка співали і таку пісню:

Варіант, поданий у збірнику фольклорних записів В. Дубравіна, має дещо відмінні наспів і 
текст:
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Ой дружко наш, дружку,  (2)
Великий заслушку.
Той тобі рушник дано,   (2)
Що нами стірано
    [1, с. 299].

Обов’язковим елементом традиційного весілля були так звані передирки між дружками і боярами:

Світилочка пишна, 
Як у саду вишня, 
Вона така горда, 
Як у свині морда.
Вона така горда,
Як у свині морда.

А в нашого свата 
З верби, з лози хата,
Сволоки з осики,
Дружечки <...> 4.

Старший боярин горбатий, (2)
До стіни прип’ятий,
Гвіздочком прибитий,
Щоб не був сердитий 5.

Такі веселі застільні пісні зафіксував у с. Ямне і В. Дубравін, який зарахував їх до категорії со-
ромітницьких:
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Хвалилися, що багатії,  (2)
А вони убогії,
Коні їх безногії.
Самі пішки ішли,
Зятя в мішку несли,
Світилку в холоші,
Щоб не з’їли воші (2) 

[1, с. 302–303].
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Свашка-неліпашка  (2)
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.
Одну ізліпила 
Та й ту сама ззіла.
З зеленого сіна, 
Та й ту сама ззіла.

У записах В. Дубравіна зафіксований інший варіант, що має дещо відмінні наспів і текст:

Од стола та й до порога (2)
Втоптана дорога.
Бояри топтали,
Помої хльобтали.
Старший не напився,
З головой утопився [1, с. 312–313]. 

Для свахи, яка не давала дружкам шишок, співали таку пісню: 
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Свашка-неліпашка,  (2)
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.
Одную зліпила
Та й ту сама з’їла.
Якби нам давали, 
То б ми не співали [1, с. 304]. 

«А їй тоді ж стидно робиться, свашці. А тоді ж почнуть потчувати, по чарці наливають каждій 
дружці на тарілочці, та свашка ж тоді (торба така, вишитий рушник, тамечки шишок півторби) 
витягає шишки і кладе на тарілку: шишку і чарка – каждій дружці, каждій дружці». Після обіду 
починалися танці і веселощі. 

У середині ХХ ст. зберігався навіть звичай викрадати молоду, який набув характеру розваги, 
але корінням, як відомо, сягає глибини віків. «А тоді ж, як стануть уже, проспівають усе за сто-
лом, і свашка шишки оддасть дружкам, тоді вже дружки вилазять із-за стола, ідуть танцювати в 
двір, у пляс. Вже женіх з нівєстою [залишаються і не йдуть танцювати. – В. Г.]. А тоді ж, як десь 
зуміють та її вкрадуть, а тоді ж він викупає», – розповіли старші жительки села Ямне. На весіллі 
танцювали «Польку», «Краков’як», «Карапет», «Сербіянку», «Гопак».

Перед від’їздом з рідного дому молода прощалася з подругами: «А тоді ж, як усе поробили, тоді 
дружки вилазять із-за стола, і з каждою дружкою вона прощається. Дружок дев’ять, і всі цілують-
ся, прощаються з нею. Вона з дівчатами прощається, як яка й плаче». У зафіксованій В. Дубраві-
ним пісні дружки прощаються і з молодою, і з молодим:

– Прощай, прощай, та Тетянко,
Сестро наша,
Бо теперо ми не твої,
Ти не наша.

Бо теперо ми не твої,
Ти не наша,
Бо теперо ми од тебе 
Одходимо.

Що теперо ми од тебе
Одходимо,

Молодому Іванкові 
Даруємо.

Молодому Іванкові 
Даруємо.
– Прощай, прощай, та Іванку,
Ти братіку наш.

Прощай, прощай, та Іванку,
Ти братіку наш,
Пускай, пускай та Тетянку
Гуляти до нас [1, с. 250].

Після того як дружки попрощалися з подругою, їх «виганяли». «А дружкам, як собакам: 
бігають, бігають у суботу, ше й у неділю вигонять», – прокоментували цей момент оповідачки. 
При цьому співали відповідну пісню:
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Після обіду починали готуватися до від’їзду 
молодої: виносили придане і складали в маши-
ну чи на віз. «Виносять сундук і придане, все 
кладуть на сундук: перину, подушки, тоді шо 
є вдяѓало [одяг. – В. Г.] кладуть, рядна, оді-
яла, а люди стоять у дворі щитають, скільки 
придбала молода». Перед тим як наречені ру-
шать з подвір’я, батьки мали їх благословити. 
Тримаючи покриті рушниками ікони, говори-
ли: «Хай Бог благословить, і я благословляю 
на довгеє літо». Виряджаючи молодих, бать-
ки благословляли доньку, проказуючи тричі: 
«Благословляю тебе, доцю, до батька й мате-
рі, годи й живи», – після чого хрестили обох 
іконою. Наречені мали поцілувати ікону та 
батьків. Після цього молоде подружжя та їхні 
родичі сідали в машину. Іноді наречений і його 
супровід приїжджали конем – «лінєйкою». 
У такому разі сідали «з одного боку молодий і 
молода, а з другого боку лінєйки сидить стар-
ша дружка, боярин і світилка». 

До приїзду молодят у нареченого вдома зби-
ралася скликана рідня. Так само сідали за стіл і 
святкували подібно до того, як це відбувалося в 
домі молодої: «гуляють родичі, дарят́ь». Напри-

кінці недільного весільного дня наречену вели 
«розбирати» до сусідів, тобто переодягати. «Як 
уже її привезли сюди, ведуть (старша дружка), 
ведуть її до сусідів. Тут не розбирали, де свайба, 
а ведуть до сусідів», – свідчать інформанти. Коли 
молоду вже «розібрали з цвітків», вона пов’язувала 
собі хустку, на яку з правого боку пришивали квіт-
ку («віночок» з кісників), відрізану від весільного 
вінка: «Тоді пришиють квітку, і вже вона в платку 
ходе, вже вона молодиця». Таким чином за допо-
могою одягу засвідчувався остаточний перехід ді-
вчини у стан заміжніх жінок.

Заключним днем весільного гуляння був по-
неділок. Вранці цього дня невістка повинна була 
подати свекрам умитися. Про це старожили села 
розповідають так: «Оце в молодого я вже ночува-
ла. Встаєш – свекор, свекруха тут. Тепер я встаю, 
наливаю миску води. І свекор умивається, й све-
круха <...> Тоді умилися – я своїм рушником 
беру витираю їм лице». Вказані дії виконували 
на знак взаємної шани, вони означали, що батьки 
чоловіка приймають невістку в свою родину. 

У понеділок збиралася «бес́еда». Молода дру-
жина вдягала вже не святкове вбрання, а «своє 
надіває і платком зав’язується». На цьому застіл-

Брала дівочка льон, льон,
Брала дівочка льон, льон,
Виганяла дружечок вон, вон.
Нашо було брати,
Як нас виганяти,
Нашо було брати, 
Як нас виганяти?
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лі в домі молодого подружжя також відбувалося 
розподілення короваю. «Беседа» проходила з ве-
селощами, супроводжувалася рядженням: «На-
ряжалися всяк, хто в яке: хто в молодяче, хто в 
молодого <...> і йшли по вулиці». Аби «вирядити 
свайбу», треба було, щоб хтось із родичів забрав 
гостей до себе додому: «Хтось должен вивести їх 
з-за стола і погукати до себе»; «Гукнули, посиді-
ли – оце вже й свайба кончилась», – зазначають 
інформанти. На цьому весілля завершувалося. 
Як підкреслили респонденти старшого віку: «Бе-
седою кончається свайба, у понеділок».

Таким чином, у середині ХХ ст. святкуван-
ня весілля в с. Ямне відбувалося протягом трьох 

днів: у суботу, неділю і понеділок. При цьому 
центральним днем була саме неділя, коли вико-
нувалися ключові обряди, пов’язані з переходом з 
одного статусу в інший. Нині давня форма весіль-
ного дійства в с. Ямне вийшла з ужитку, утім, як і 
в багатьох інших сучасних селах. Слід зазначити, 
що навіть у середині ХХ ст. саме весільний обряд 
засвідчував одруження, що говорить про значну 
роль звичаєвого права. Зігравши «свайбу», моло-
дята цілком законно, з погляду сільської громади, 
могли вести спільне подружнє життя. При цьому 
реєстрація шлюбу в офіційних установах подеку-
ди здійснювалася вже після традиційного весіл-
ля, іноді навіть через кілька років. 

1. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський ре-
гіон) / фольклор. записи та упоряд. В. В. Дубравіна. 
Суми : Університетська книга, 2005. 446 с.

2. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. URL : 
http://enc-dic.com/word/jA/Jamnaja-5650.html. 

3. Ямне. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki.

Джерела та література

1. Доценко Марія Андріївна, 1941 р. н. Запи-
сала В. Гавриленко 3 листопада 2012 р., 7 березня 

2016 р. в с. Ямне Великописарівського р-ну Сум-
ської обл.

Список інформантів

Примітки

1 Крім того, у цьому варіанті тексту співали 
«садилося моє серденько».

2 У всіх піснях цього типу виявляється така 
особливість: основна частина співається жва-
во, ритмічно, а рубатний заспів виконується 

дещо повільніше, роздольніше, як у ліричних  
піснях. 

3 Кожен куплет повторюється двічі.
4 Виконувалася на попередній наспів.
5 Виконувалася на наспів «Дружко коровай крає».
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Summary

The article outlines the specificity of traditional wedding of the Sumy portion of the Vorskla River 
Lands in the mid-XXth century by the way of example of the village of Yamne. This article is a logical 
continuation of the previous one dealt with the preparation stage and wedding on Saturday. Therefore, 
the purpose of the article is highlighting special features of the course of wedding celebration in Sunday 
in the Yamne village. Since it is wedding rituals on Sunday that definitively proved the transition 
of a boy and a girl to their new status. The investigation is based on materials of auctorial folklore 
and ethnography expeditions carried out in 2012–2016 in the village of Yamne (Velyka Pysarivka 
District). 

First of all, the authoress describes the ritual of leading a bride to a corner of honour (posad) in a bride’s 
house. The participant of a wedding suite called druzhko (bridesman) leads a bride to the table’s honour 
place (pokut) by holding her with a handkerchief. Just then, bridesmaids sit down beside her. An appropriate 
song for this ritual has been recorded.

The next important action of the wedding ceremony is groom’s coming. A groom usually comes by 
horses [linieyka (carriage)] or by car. Typical participants of groom’s wedding suite were two starosty 
(matchmakers), a major boiaryn (bridesman), a svashka (female matchmaker), and a svitylka (a girl 
performing the ritual of holding a sword and a candle at wedding). The appellation poyizd (a wedding 
procession) for designating the wedding suite accompanying a bridegroom was not used here in the village 
of Yamne, though spread on adjoining territories. 

Sunday wedding action included the following key components:
– haggling of groom’s matchmakers with bride’s relatives or matchmakers. This action ended with bread 

exchange;
– giving presents by bride’s mother to participants of groom’s wedding suite (matchmakers, female 

matchmaker, major bridesman, and the very groom);
– holding to ransom the right of unveiling a bride and, if a groom’s ransom was good, sitting down beside 

her. A major bridesmaid would chaffer;
– hair unplaiting (a major bridesmaid was charged with this action in the mid-XXth century, while 

earlier it was apparently carried out by bride’s brother);
– sewing of a flower to groom’s cap. The action could be performed by a major bridesmaid, a female 

matchmaker, or a bride’s sister;
– cutting out of korovay (a sacred round loaf). A best man was entrusted with the action. While 

distributing portions of the sacred bread by a bride to guests, donations were made (everyone had to present 
a gift to newlywed);

2. Єпанчинцева Ганна Костянтинівна, 
1933 р. н. Записала В. Гавриленко 3 листопада 
2012 р., 7 березня 2016 р. в с. Ямне Великописарів-
ського р-ну Сумської обл.

3. Кальченко Тетяна Гаврилівна, 1935 р. н. За-
писала В. Гавриленко 3 листопада 2012 р., 15 січ-
ня 2013 р., 13 січня 2015 р. в с. Ямне Великописа-
рівського р-ну Сумської обл.

4. Кальченко Уляна Василівна, 1932 р. н. За-
писала В. Гавриленко 15 січня 2013 р. в с. Ямне 
Великописарівського р-ну Сумської обл.

5. Мироненко Федора Гнатівна, 1929 р. н. За-
писала В. Гавриленко 15 липня 2014 р. в с. Ямне 
Великописарівського р-ну Сумської обл.

6. Яковенко Марія Сергіївна, 1937 р. н. За-
писала В. Гавриленко 15 липня 2014 р. в с. Ямне 
Велико писарівського р-ну Сумської обл.

7. Гавриленко Марія Кирилівна, 1945 р. н. Запи-
сала В. Гавриленко 13 січня 2015 р., 6 березня 2016 р. 
в с. Ямне Великописарівського р-ну Сумської обл.
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Великописарівського р-ну Сумської обл.
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Молоді   
Микола та Марія Яковенки.  

1958 р.

Молоді  
Андрій та Ніна Бескінські.  
1960 р.

«Вінки» з кісників. 1961 р. *

* «Вінки» з кісників пришивали до вінка молодої і до шапки молодого. Представлені зразки виготовлені 
для весілля Івана та Марії Гавриленків.

Усі світлини – с. Ямне Великописарівського р-ну Сумської обл.
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Молоді Іван та Марія Гавриленки. 1961 р.

Весілля Семена та Анастасії Шевцових. 1948 р.
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– parting of a bride with her playmates before departure to her bridegroom. After such a farewell, bride 
expelled her bridesmaids from her house;

– blessing of newlyweds by their parents, and finally bride’s departure to her groom’s house.
Special songs accompanied almost all these actions. 
Holiday dinner and donations at a groom’s home occurred almost in the same way as at a bride’s 

dwelling. The decisive bride’s transition to the new status (being a wife) was proved by change of clothes. 
For this action, a major bridesmaid led a bride to a neighbour’s house, where she changed the bride’s 
clothes (rozbyrala z tsvitkiv): the bride’s head was covered with a shawl, with a flower sewn on it. This 
action definitively attested the bride’s new status of young married woman. As a sum of this eventful 
Sunday, on Monday there occurred beseda (conversation) – final celebrations of newlyweds’ relatives. 
They were merry and looked like a carnival because participants dressed up as gypsies, police officers, 
brides and so on.

As a result of the investigation, we have a description of wedding ritual actions performed on Sunday in 
village of Yamne (Velyka Pysarivka District). The description gradually highlights the sequence of ritual 
actions and appropriate song examples in line with the order peculiar to traditional wedding of the Sumy 
portion of the Vorskla River Lands in the mid-XXth century.

Keywords: wedding, newlyweds, bridesmaids, bride’s men, wedding songs, wedding tune.
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ПЕРША МОНОГРАФІЯ ПРО ДЕМОНОЛОГІЮ  
УКРАЇНЦІВ СЛОВАЧЧИНИ

Микола Мушинка

Великоформатна монографія Надії Вархол, 
фахової працівниці СНМ – Музею україн-
ської культури у Свиднику, є продуктом праці 
її життя, вершиною її польових досліджень 
цієї теми. Зміст доробку розподілено на дві 
частини. У першій частині подано описи 26-ти 
демоно логічних істот (українською та словаць-
кою мовами), у другій – народні оповіді майже 
про кожну із цих істот, бо, за словами авторки, 
«до цієї частини не ввійшли фольклорні зразки 
трьох демонів – полудниці, мари та бокорва-
на, уява про яких уже не збереглася в народній 
пам’яті».

У вступному розділі (с. 7–27) Н. Вархол 
розглянула історію дослідження зазначеної 
теми, посилаючись на праці П. Шафарика, 
І. Вагилевича, В. Шухевича, П. Чубинського і 
В. Гнатюка. Останній присвятив народній де-
монології кілька цінних праць, уперше (ще на-
прикінці ХІХ ст.) звернувши увагу на демоно-
логію українців Словаччини.

З міфологічних істот цього регіону автор-
ка на перше місце поставила всеслов’янського 
язичницького бога дощу, грому та блискав-
ки Перуна. Із прийняттям на Русі християн-
ства  роль Перуна перейняв на себе св. Ілля, 
а Перун, ставши «поганою істотою», начебто 
верховодив нечистими силами – хмарника-
ми, що керують градопадом. На Пряшівщині 
пам’ять про Перуна зберігають і нині. Дослід-
ниця подала кілька прикладів топонімійних 
назв, пов’язаних із цим божеством: «Перунів 
дуб», «Перунова куля», «Перунова стріла» та, 
як синонім блискавки, зокрема у проклятті, 
«Бодай тя Перун забив!». Наприкінці розділу 
про Перуна, Хмарника (Гонихмарника) вона 
зазначила: «І наперекір тому, що археологічні 
дані про культ Перуна не зовсім однозначні, не 
викликає жодного сумніву факт, що на терито-
рії Словаччини в культі Перуна не можна сум-
ніватися» (с. 48). Подібно Н. Вархол описа ла 
й інших демонічних істот. Зауважимо, що вона 
не обмежилася характеристикою їхньої зо-
внішньої форми, а подала контекст, у якому ці 
істоти себе виявляють.

При описі Водяника (с. 48–53) Н. Вархол 
розглянула магічну силу води в обрядовості та 
побуті українців Словаччини: у календарних 

Вархол Н. Народна демонологія українців Словаччини = Varcholová N. 
Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska. Свидник = Svidník, 2017. 448 с. = 
448 str.
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та сімейно-побутових обрядах (Різдво, Водо-
хреща, Іван-день, хрестини, весілля) і в народ-
ній медицині. Образ Водяника (Потопника, 
Потопленика, Топельця) як невеличкого чо-
ловіка з довгою бородою, який сидить на вербі 
над водою і курить люльку (чекаючи на свою 
жертву, щоб її втопити), на думку авторки, 
увійшов у народну культуру українців Словач-
чини під впливом чеського художника Йозефа 
Лади. Зображеного ним Водяника часто пуб-
лікували в шкільних підручниках – не тільки 
чеських, словацьких, але й українських.

Жіночими прототипами Водяника були ру-
салки – потоплені дівчата з вінками на головах, 
що двічі на рік (на свята Івана і Юрія) влашто-
вували ігрища поблизу рік, на які нібито зама-
нювали хлопців, аби їх до смерті «утанцювати», 
а потім – потопити. Як твердить авторка, ці 
демонічні істоти антропоморфного вигляду в 
досліджуваному регіоні побутують меншою мі-
рою. Вірилося, що вся їхня демонічна сила скон-
центрована виключно у сплетеному вінку, яким 
прикрашали вони свої голови.

Польові й лісові дикі жінки антропоморф-
ного вигляду були відомі під назвами пере-
лесниці, дики баби, боґинки, боґині, мамо-
ни, єжибаби. За народним віруванням, вони 
викрадали новонароджених, нехрещених 
«доб рих здорових» дітей і заміняли їх своїми 
«поганими недоробками» (одмін, підмін, пре-
черянец, перелеснича, перемінь, перемінча, 
переміненой).

За уявленням забобонних людей, мертво-
народжені діти (нехрещені) перетворювалися 
на потерчат, отхітчат. Ці діти, переки-
нувшись на пташку (кувика), ніби протягом 
семи років блукали по світу, просячи хреста: 
«Ксту, ксту ксту-у-у!». Якщо людина чула 
такий звук, то повинна була на те місце ки-
нути білу хустину або шматок білого полотна 
(крижмо) і промовити: «Хрещається, раба 
Божа; кедь єсь дівчина, будь Єва; кедь єсь 
хлопець – будь Адам! Во ім’я Отця і Сина,  
і Духа Святого» (с. Вапеник).

Під час епідемій (які на Пряшівщині були 
досить часто) вимирали цілі сім’ї. Захворю-

вання, як і смерть, у давнину люди пов’язували 
зі шкідливими діяннями персоніфікованих 
демонічних істот (вітерниці, вітриці, пові-
терниці, вихтельниці, колесниці, глушка-
ні, глушки, колери). Наші предки уявляли 
Смерть у вигляді жінки в білому вбранні з ко-
сою чи іншими атрибутами в руках. Авторка 
це задокументувала зображенням Смерті на 
іконах XVI–XVII ст.

У народі уособлене було навіть таке аб-
страктне поняття, як «доля», яке супроводжу-
вала людину від народження до смерті. Доля 
може бути доброю і поганою, щасливою і не-
щасливою. Авторка навела чимало народних 
«рецептів» для забезпечення «доброї» долі. 

Н. Вархол знайшла навіть ремінісценцію 
давньоруської богині Мокоші (походження 
чітких заборон рукодільних робіт, пов’язаних 
зі святом Варвари і Сави).

Дослідниця докладно описала й такі де-
монічні істоти, як Вовкулак, Ревенант (мерт-
вець, який не має спокою), Упир, Перелесник, 
Хатній Вуж, Нецюх, Потемряк, Домовик, 
Інклюзник, Крутильник, Чорт та ін. Промов-
ляння імені Чорта було табуйоване (на відміну 
від більшості інших демонічних істот), тому 
його згадують під різними назвами: Дябол, 
Сатан, Лукавий, Нечистий, Пропасник, Дід-
ко, Бікреса тощо; а також однозначно не нази-
вали й хвороби та гадюк. У різних «функціях» 
авторка продемонструвала зображення Чорта 
на іконах Страшного суду. У народних казках 
та піснях українців Словаччини Чорт іноді ви-
ступає як приманливий молодик – залицяль-
ник дівчат. 

«Простір між демонами та людьми запов-
нювали напівдемонічні істоти – відьми, які, на 
відміну від демонів, були пов’язані з конкрет-
ними людьми» (с. 196). Відьма у традиційній 
духовній культурі українців Словаччини також 
виступає під різними назвами: босорка, босор-
каня, стріґа, ґушлярка. На іконі Страшного 
суду вона зображена оголеною з дійником на 
голові та з типовим українським найменуван-
ням – молокогубниця. Відьми добре знали-
ся на зіллі (зокрема на свято Івана Купала – 
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Яна), яким могли як лікувати, так і завдавати 
шкоди. Віра у відьомську силу шкодити лю-
дям, зокрема відбирати молоко в чужих дійних 
корів або затримувати дощ, була широко роз-
повсюдженою. У середньовіччі цю віру засто-
совували і світська влада, і католицька церква 
у «процесах з чарівницями».

У списку використаної літератури (с. 220–
227) авторка, окрім архіву Музею, подала 
145 публікованих праць, у тому числі – вісім 
власних наукових статей.

У другій частині книги (с. 228–441) 
Н. Вархол опублікувала (без перекладу сло-
вацькою мовою) кілька сотень народних опо-
відей з вищенаведеними демонологічними 
істотами, переважно з власних польових до-
сліджень. Найбільше – про уособлення хво-
роб (68 текстів), відьом (52), Хмарника (48), 
Чорта (38), Перелесницю (35) та Варвару і 
Саву (32). У кожному оповіданні збережено 
діалект, пояснено українською мовою тери-
торіальну говірку та наведено докладну пас-
портизацію: дату і місце запису, ім’я інфор-
матора й рік його народження (у матеріалах, 
зібраних іншими людьми, – ім’я записувача), 
номер зберігання запису в архіві Музею. Це, 
вважаємо, найцінніша частина книги, бо тут 
сконцентровано нові матеріали, що свідчать 
про побутування демонологічних уявлень 

українців Словаччини в ХХ ст., а деяких – 
і донині.

Монографія дослідниці випередила сучас-
ну українську фольклористику, яка не завжди 
звертає увагу на єдність змісту та паспорти-
зації. У цьому дискурсі вона безпосередньо 
суголосна з працею «Знадоби до української 
демонології» В. Гнатюка (Львів, 1904–1912).

Доробок Н. Вархол багато ілюстрований 
історичними фотографіями народознавчого 
характеру та репродукціями фрагментів ікон 
Страшного суду. Він повністю відповідає 
вимогам наукової праці, однак і пересічний 
читач знайде в ній чимало цікавого. Україн-
сько-словацький характер першої частини 
книги дає можливість і словацькому читачеві 
скористатися нею. 

На жаль, книга не потрапить на книжко-
вий ринок України. Однак хотілося б, щоб і 
читачі України, через її посередництво, озна-
йомилися із частиною традиційної народної 
культури найзахіднішої групи українського 
народу – лемків і бойків Словаччини. На-
самкінець зауважимо, що видання «Народна 
демонологія українців Словаччини = Ľudová 
démonológia Ukrajincov Slovenska» Н. Вархол 
(Свидник = Svidník, 2017) з’явилося завдяки 
фінансовій підтримці «Фундації на підтримку 
мистецтва».
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12 травня 2018 року пішов із життя відомий 
український мовознавець, доктор наук, профе-
сор Ужгородського національного університе-
ту Любомир Омелянович Белей.

Любомир Белей народився 18 березня 
1962 року в селищі Войнилів Калуського ра-
йону Івано-Франківської області. У 1983 році 
закінчив українське відділення філологічного 
факультету Ужгородського державного уні-
верситету. З 1986 по 2000 рік Любомир Оме-
лянович – викладач, доцент, професор кафед-
ри загального і слов’янського мовознавства, 
з 2000 року – професор кафедри української 
мови Ужгородського національного універси-
тету, у 2005–2007 роках – проректор з нав-
чально-виховної роботи. У 1986 році захистив 
кандидатську дисертацію «Варіантність ан-
тропонімів на різних рівнях української мови», 
а 1997 року – докторську: «Українська літе-

ратурно-художня антропонімія кінця ХVIII – 
XX ст.». Під його керівництвом захистили 
кандидатські дисертації сім перспективних на-
уковців.

Любомир Омелянович досліджував укра-
їнську та слов’янську ономастику, історію укра-
їнської літературної мови, старослов’янську 
мову, мову та культуру української діаспори, 
цікавився лексикографією та перекладом. 
Найвідоміші з його праць: «Ім’я дитини в укра-
їнській родині. Словник-довідник» (1993), 
«Функціонально-стилістичні можливості 
української літературно-художньої антропоні-
мії ХІХ–ХХ ст.» (1995), «Старослов’янсько-
український словник» (2001), «Нова укра-
їнська літературно-художня антропонімія: 
проблеми теорії та історії» (2002), «Українські 
імена колись і тепер» (2010), «Не минаючи 
ані титли... Лінгвобіографія старослов’янської 

ЛЮБОМИР БЕЛЕЙ

(18.03.1962 – 12.05.2018)
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мови» (2015) та ін. Значний резонанс отри-
мала його книга «“Русинський” сепаратизм:  
націєтворення in vitro» (2017). 

Л. Белей заснував Науково-дослідний 
інститут україністики ім. Михайла Моль-
нара й керував ним, опублікував там низ-
ку маловідомих праць з україністики, таких 
як дослідження Євгена Маланюка «Шлях 
до Шевченка», Дмитра Дорошенка «Євген 
Чикаленко» – про одного з найвідоміших 

українських меценатів, Аркадія Животка 
«Українське Подоння» – про українців Во-
ронежчини, вибрані твори Гавриїла Кос-
тельника та ін. Професор відомий не лише в 
Україні, а й поза її межами.

Його смерть є тяжкою втратою для укра-
їністики, його ім’я назавжди ввійде до історії 
науки. Світла пам’ять про Любомира Омеля-
новича Белея збережеться в наших душах і 
серцях.

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

www.etnolog.org.ua
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З глибоким сумом сповіщаємо, що 7 травня 
2018 року у Львові помер  Роман Федорович 
Кирчів – видатний український фольклорист, 
етнограф, літературознавець, доктор філоло-
гічних наук, професор, дійсний член НТШ, 
академік Академії вищої школи України, за-
служений діяч науки і техніки України. 

Роман Кирчів народився 14 квітня 
1930 року в с. Корчин (нині Сколівсько-
го р-ну Львівської обл.). У 1953 році закін-
чив Львівський педагогічний інститут. Від 
1958 року працював в Інституті суспільних 
наук АН УРСР у Львові на посаді старшого 
наукового співробітника відділу літератури і 
за сумісництвом погодинно викладав у Львів-
ському університеті. 

У 1960 році Роман Федорович захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Коме-
дії Івана Франка», у 1980-му – докторську: 

«Український фольклор у польській літера-
турі епохи романтизму». Від 1973 року пра-
цював у Львівському відділенні Інституту 
мистецтво знавства, фольклору та етнографії 
ім. М. Т. Рильського АН УРСР (нині – Інсти-
тут народознавства НАН України) старшим 
науковим співробітником, завідувачем відділів 
етнографії та фольклористики, провідним на-
уковим співробітником. З 1994 року – про-
фесор, член Президії, голова секції етногра-
фії та фольклористики Наукового товариства 
ім. Шевченка. 

Р. Кирчів – автор понад 500 наукових 
праць (статей, рецензій тощо) з літературо-
знавства, фольклористики, етнографії, історії 
українського театру, упорядник наукових збір-
ників, співавтор і співредактор історико-етно-
графічних монографій, навчальних посібників, 
а також 14-ти монографій з теорії, методології 

РОМАН КИРЧІВ

(14.04.1930 – 07.05.2018)
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та історіографії української фольклористики 
й етнології, проблем регіонального вивчення 
фольклору, етнокультурних взаємин україн-
ського й польського народів, взаємозв’язку лі-
тератури, мистецтва та фольклору.

До основних праць Р. Кирчіва належать: 
«Український фольклор у польській літературі 
(період романтизму)» (1971), «Етнографічне 
дослідження Бойківщини» (1978), «Етногра-
фічно-фольклористична діяльність “Руської 
трійці”» (1990; перевид. 2011), «Із фольклор-
них регіонів України. Нариси й статті» (2002), 

«Народні пісні в записах Григорія Ількевича» 
(упоряд., прим. Г. В. Дем’ян, Р. Ф. Кирчіва, 
записав Г. С. Ількевич, 2003), «Історія україн-
ської етнографії» (2005, у співавт. з В. Ф. Гор-
ленком), «Етюди до студій над українським 
народним анекдотом» (2008), «Двадцяте сто-
ліття в українському фольклорі» (2010), «Сту-
дії з українсько-польського етнокультурного 
пограниччя» (2013). 

У 2012 році Роман Кирчів став лауреатом 
премії НАНУ ім. Ф. Колесси. Вічна пам’ять 
цій світлій людині!

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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У червні 2018 року пішов із життя Іван 
Драч – видатний поет, кінодраматург, публі-
цист, громадський і державний діяч. Людина, 
чиє слово й діло багато в чому змінили Україну 
й українців, їхній світогляд, їхнє самовідчуття, 
їхню культуру. Замало не шість десятиліть він 
невтомно працював задля збагачення гумані-
тарної аури українства, і ця праця дала свій 
результат: Україна стала іншою.

Він з’явився в поезії на початку 1960-х і од-
разу сплутав «карту буднів»: селянський по-
бут і звичаї із суто міськими реаліями, закон 
відносності з копанням картоплі, Сар’янів і 
Ван-Гогів з Горпинами й Теклями...

Зачаклований ним дитинячий образ села 
помандрував у місто й отаборився там у 
диво вижному синтезі. Україна вустами свого 
сина промовляла, що не хоче більше ототож-
нювати себе тільки з хліборобською культу-

рою, як і не хоче скидати останню з корабля 
сучасності.

Іван Драч послідовно вирішував надсклад-
ну екзистенційну проблему: як українцям не 
втратити себе, не стратити себе, як не розчи-
нитися в глобальному цивілізаційному котлі. 
Як, власне, вибрати себе із себе ж самого – 
перед обличчям можливої «загибелі всерйоз». 

Одначе ж оптимістичний кут зору щораз 
перемагав в образно-філософському світі Дра-
ча. Рід продовжить своє життя – у сценарії 
Івана Драча, а потім і в однойменному фільмі 
Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих». Надія 
не гасне: на цій землі будуть народжуватись 
діти. На цій, саме на цій землі. І воскресне рід, 
і примножиться, і знову в криницях з’явиться 
жива дзвонкова вода. 

А ще були «Камінний хрест», «Іду до тебе», 
«Пропала грамота» – фільми, що виводили 

ІВАН ДРАЧ

(17.10.1936 – 19.06.2018)
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матеріал із життя українства на світові обши-
ри. А його поетичне слово завжди було насна-
жене питаннями аж ніяк не містечковими, аж 
ніяк не замкнутими вузькими рамками провін-
ційного мислення. 

То ж і не дивно, що саме Іван Драч у віко-
помні роки народження нової Української дер-
жави опинився на гребені історичної хвилі. 
Його темперамент, його воля й інтелект багато 
в чому і сотворили нову державу, якій бути, 
попри всі складнощі формування. 

А ще він добре розумів: без науки, гумані-
тарної науки, нова Україна не народиться. Тому 
не дивною є його зацікавлена участь у роботі 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Укарїни 
з усім огромом його проблематики. Деякий час 
він навіть працював у відділі кінознавства, під-
сумком чого стала книга «Криниця для спра-
глих», де зібрано й відрефлектовано кінемато-
графічну спадщину митця. І. Драч був одним 

з ініціаторів створення Довженківського енци-
клопедичного словника, його цікавили й нади-
хали роботи з етнології та фольклористики. Як 
ніхто інший, він цінував і підтримував роботу 
наших учених над фундаментальними працями, 
що розкривають сутнісні моменти культурної 
спадщини українства. 

А ще Іван Драч був невтомним популя-
ризатором вітчизняної культури поза межа-
ми України. Десятки поїздок, акції, що під-
німали сонце Вітчизни (найулюбленіший 
образ Поета) над світовим горизонтом. Він 
один працював – і так багато літ – як велика 
культурна установа. Це були прояви великої 
потуги великого українського патріота і гро-
мадянина.

Драч пішов, Драч лишився. У слові, в аудіо-
візуальних образах, у науково-популярних та 
публіцистичних текстах. У них мудрість і лю-
бов, те, чим живляться серця мільйонів укра-
їнців. Сьогодні, завтра, завжди.

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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До уваги авторів!

ОНОВЛЕНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ 

Редакція журналу «Народна творчість та етнологія» переходить 
на новий стандарт оформлення бібліографічних посилань (див.: 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне поси-
лання. Загальні положення та правила складання») та впроваджує 
складання References. Пропонуємо деякі роз’яснення щодо змін в упо-
рядкуванні списку використаних джерел та літератури й оформлення 
References.

СПИСОК «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»

1. Замість знаків «крапка і тире» (. – ) слід використовувати знак «крапка». 
2. Замість двох навскісних рисок (//) застосовувати крапку.
3. Імена та прізвища авторів після скісної (/) не потрібно повторювати.
4. Не використовувати виділення курсивом для позначення імені та прізвища автора 
(авторів).
5. Використовувати виділення курсивом для позначення назви видання (книги, 
тому, журналу тощо), у якому вміщено статтю або розділ, що описується. 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ  
«ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» 

МОНОГРАФІЇ

Один автор
Колесса Ф. Історія української етнографії. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни, 2005. 368 с.
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Вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал
«Народна творчість та етнологія»

Оформлення 

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

Розміри полів: 

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

До статті обов’язково додаються:

- розгорнуте резюме обсягом не менше ніж 1800 знаків (українською та англійською 
мовами);

- коротка анотація (українською та англійською мовами);

- ключові слова (українською та англійською мовами);

- інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчений ступінь 
(якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса, коло наукових 
зацікавлень (українською та англійською мовами);

- список літератури, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015  
та  ДСТУ 3582:2013; 

- References (Увага! Позиції зі списку літератури подаються в тій самій послідовності; 
кириличні джерела – у транслітерованому вигляді, наведені латиницею – без змін);

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного 
правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, правильність написання 
власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та висновки 
повну відповідальність несе автор (автори).

Ілюстрації до статей мають бути подані окремими файлами у форматі .jpg /.jpeg  
або .tif / .tiff роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.

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

* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкованого аркуша.
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