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ЕТНІЧНІСТЬ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Олег Рафальський

УДК  316.722:39]:316.32

Фактор етнічності має унікальне історично-цивілізаційне значення для кожного суспільства з багатьох при-
чин. По-перше, етнічність віддзеркалює єдність природного і культурного чинників суспільної життєдіяльності; 
по-друге, вона слугує основою для розвитку більш розвинених форм суспільної ідентичності; по-третє, етнічність 
постає надійним захисним механізмом у разі суспільно-політичних деструкцій та інших кризових явищ. Однак гло-
балізація є настільки потужним комплексним фактором функціонування суспільного життя, що регенеративні мож-
ливості етнічної сфери опиняються під загрозою. 

Ключові слова: етнічна ідентичність, примордіалізм, глобалізація, мегатренди сучасного суспільного розвитку, 
національна консолідація, національна ідея. 

The ethnic origin cause has a unique historical and civilizational significance for every society for many reasons. At first, 
ethnic identity reflects the unity of both natural and cultural factors of social life. Secondly, it serves as the basis for the 
development of more advanced forms of social identity. Thirdly, ethnic identity is a reliable protective mechanism in the event of 
social and political challenges and other crisis phenomena. However, globalization is such a powerful complex factor influencing 
the functioning of public life that the regenerative capabilities of the ethnic sphere are endangered.

Keywords: ethnic identity, primordialism, globalization, megatrends of modern social development, national consolidation, 
national idea.

За нашого часу істотним джерелом ефек-
тивного розвитку є майже невичерпні ресурси 
інформаційного суспільства, в умовах якого 
вирішального значення набувають не гроші в 
руках небагатьох (як це було характерно для 
індустріального суспільства), а інформація 
майже для всіх, хто її потребує. Проте дово-
диться констатувати, що ми живемо в епоху, 
яка має чимало спільного із задзеркаллям 
Льюїса Керола: з одного боку, інформаційне 
суспільство передбачає динамічне поширення 
знань, а з другого – життєдіяльність кож-
ного з нас розгортається в середовищі без-
прецедентної інформаційної зашлакованості, 
в умовах якої завдання вибрати зерно продук-
тивного знання з інформаційної полови є над-
звичайно складним навіть для компетентних 
фахівців. 

Така дволика, кентаврична специфіка ін-
формаційного суспільства приводить до того, 
що ми часто оперуємо термінами, які для різ-
них людей позначають різні явища й об’єкти 
реальності. Між іншим це стосується найпо-
ширеніших, найчастіше вживаних понятійних 
конструктів. Наприклад, якщо вийти на ву-

лицю і в десяти перехожих спитати, що вони 
мають на увазі, коли вживають або чують 
такі слова, як «демократія», «глобалізація» чи 
«загальнолюдські цінності», то матимемо або 
десять різних смислових акцентів, або навіть 
якщо таких акцентів буде менше ніж десять, 
то їх смисловий діапазон виявиться таким роз-
логим, що матимемо справу зі смисловою амбі-
валентністю, несумісністю. 

Три десятиліття тому Джон Нейсбіт опуб-
лікував книгу «Мегатренди», у якій, зокре-
ма, розглянув аспект еволюції та перспек-
тив демократії. Він зазначив, що первісний 
ефективний тип безпосередньої демократії 
грецьких полісів в умовах великих державних 
утворень об’єктивно поступився місцем пред-
ставницькому типу демократії, що з часом де-
далі більше формалізувалася і вироджувалася. 
Однак історія надала (принаймні західним 
суспільствам) хороший другий шанс: перейти 
від демократії представницької до знову-таки 
прямої, безпосередньої, партисипаторної (від 
англ. рarticipation – участь). Інструментом та-
кої безпосередньої демократичної участі є, зо-
крема, інструмент референдумів, у яких часто 
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З історії та теорії науки

беруть участь понад дві третини громадян. 
Як писав Еріх Фромм, «демократія може ді-
єво протистояти авторитарній загрозі лише в 
тому разі, якщо буде не пасивною демократією 
спостерігачів, а активною демократією учас-
ників, якщо справи суспільства для громадян 
будуть не менш близькими і важливими, ніж 
їх особисті справи, якщо благо суспільства 
стане особистою справою кожного громадяни-
на» [39, с. 357]. 

У резонансній праці «Мати чи Бути» Еріх 
Фромм окреслив значення інформаційного 
складника для перспектив демократичного по-
ступу: «Інформація – вирішальний елемент у 
формуванні справжньої й ефективної демокра-
тії» [39, с. 370]. Щоправда, не все так просто: 
«Втаємничення або фальсифікація інформації 
в так званих інтересах “національної безпеки” 
має бути припинена якнайрішучіше. Нині ця 
проблема не розв’язана, бо навіть і без неза-
конного приховування різних аспектів обсяг 
реальної і необхідної інформації, наданий пе-
ресічному громадянину, практично дорівнює 
нулю. Фактично газети, журнали, телебачення 
і радіо виробляють товари – новини, сирови-
ною для виготовлення яких слугують події. На 
новини є попит, а ЗМІ визначають, які саме 
події є новинами, а які – ні. У кращому разі, 
інформація подається за відомим шаблоном, 
лише поверхово стосуючись подій і ледь-ледь 
надаючи громадянам можливість проникнути 
в їхню глибину, зрозуміти їх приховані причи-
ни. Доти, доки продаж новин залишатиметься 
бізнесом, навряд чи вдасться завадити газетам 
і журналам публікувати те, на що є попит і що 
не суперечить рекламі, поміщеній на сторінках 
цих видань» [39, с. 370–371]. 

Інформаційне суспільство за змістом й 
функціонально перегукується з «постінду-
стріальним суспільством», змістові ознаки 
якого були окреслені Деніелом Беллом у книзі 
«Прийдешнє постіндустріальне суспільство». 
Автор виокремив такі основні риси нової соці-
альної формації: збільшення ролі теоретичного 
знання і його централізація; створення нової 
інтелектуальної технології для розв’язання 

економічних, інженерних та соціальних проб-
лем; формування класу виробників знання та 
інформації; перегляд пріоритетів: від вироб-
ництва товарів до виробництва послуг; зміна 
владних відносин на користь меритократичної 
(від лат. meritos – заслужений) тенденції; під-
вищення економічної цінності інформації. 

Теоретичний масив Белла спонукав до по-
яви споріднених за змістом концепцій, з-поміж 
яких варто виокремити «нове індустріаль-
не суспільство» Джона Кеннета Гелбрейта, 
«надіндустріальну цивілізацію третьої хвилі» 
Елвіна Тоффлера, «технотронне суспільство» 
Збіґнєва Бжезинського, «зріле індустріальне 
суспільство» Реймона Арона, «посткапіта-
лістичне суспільство» Ральфа Дарендорфа, 
«просунуте індустріальне суспільство» Гер-
берта Маркузе, «інформаційне суспільство» 
Йонедзі Масуди. Майже всі теорії цього на-
пряму солідаризувалися з Беллом щодо ви-
значення характерних ознак «суспільства 
майбутнього»: переважно йшлося про високу 
автоматизацію виробництва, зростання зна-
чення сфери обслуговування, збільшення ролі 
науки в процесі виробництва, перетворення ін-
формації і знання на ключові інструменти сус-
пільної життєдіяльності [40, с. 34–35]. 

Початок ХХІ ст. вніс істотні корективи у 
сприйняття постсучасного суспільства, яке 
здебільшого позначають терміном «глобаль-
не». Як наполягає Ульріх Бек, це поняття озна-
чає, що ми вже живемо у взаємопов’язаному 
мегасуспільстві, а уявлення про замкнені про-
стори перетворилося на фікцію, позаяк жодна 
країна чи навіть група країн не може відгоро-
дитися у своєму функціонуванні від інших. 
Важливою ознакою глобалізації є та обстави-
на, що національний суверенітет істотно зу-
мовлений транснаціональним контекстом. 

На думку Ентоні Гідденса, глобалізації при-
таманна насамперед інтенсифікація соціальних 
взаємин, які пов’язують віддалені частини світу 
в такий спосіб, що локальні феномени форму-
ються під впливом подій, котрі відбуваються 
на великій від них відстані, натомість глобальні 
значною мірою визначаються локальними змі-
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нами [4, с. 90]. Найбільш наочно процеси сві-
тової інтеграції помітні в економічній сфері, що 
дає підстави твердити про економічну природу 
глобалізації, вбачаючи її передовсім у побудові 
світової економічної системи, яка об’єднує на-
ціональні економіки в процесі світового розпо-
ділу праці, включає їх у систему міжнародно-
го обміну тощо. При цьому постіндустріальне 
суспільство виростає з індустріального, є його 
продовженням і водночас запереченням – по-
дібно до того, як на стародавні фрески згодом 
наносяться нові зображення, видозмінюючи 
образ соціуму [7, с. 118]. 

Попри поширений стереотип, основу гло-
бальної економіки утворюють не лише транс-
національні корпорації, світова торгівля і роз-
поділ праці між регіонами планети – така 
ситуація мала місце ще в часи індустріального 
суспільства. Ключова й визначальна особли-
вість полягає в тому, що в економічній сфері 
відбуваються процеси надзвичайно тісної ін-
теграції, взаємодії і взаємозалежності, унаслі-
док чого світова економіка набуває виразних 
ознак системної єдності. 

Масове індустріальне виробництво, яке за-
сноване на екстенсивній переробці природних 
ресурсів і складало економічний стрижень попе-
реднього соціального типу, в постіндустріаль-
ному суспільстві не зникло, а навпаки, – обся-
ги такого виробництва щорічно збільшуються, 
зростає і споживання природних ресурсів. Про-
те в межах міжнародного розподілу праці, що є 
одним із основоположних принципів глобальної 
економіки, таке виробництво винесене за межі 
розвинених країн і зосереджене в регіонах, які 
володіють дешевими трудовими ресурсами. 
У межах глобальної економіки такий вихід ви-
явився більш економічно обґрунтованим, ніж 
упровадження роботизації виробництва, яке 
передбачали футурологи класичної постмодер-
ної теорії 60–80-х років минулого століття. 

У результаті виробництво перестало бути 
проблемою сучасної економіки і не буде нею 
принаймні до вичерпання основних природ-
них ресурсів планети, тобто щонайменше ще 
40–50 років. Високі технології Заходу й де-

шева робоча сила країн третього світу дають 
змогу виробляти товари в кількостях, небаче-
них в умовах класичного індустріального сус-
пільства. Отже, постмодерне суспільство стає 
суспільством тотального перевиробництва. 
Головним завданням стає знаходження відпо-
віді на питання, куди подіти вироблений товар, 
як заохотити людей споживати товари в кіль-
кості, що постійно зростає. 

Перед соціальною системою постає пробле-
ма виробництва споживачів, розв’язання якої 
стимулює розвиток невиробничої сфери, сфе-
ри послуг (у постіндустріальних суспільствах 
у цій сфері зайнято понад 55 % працездатно-
го населення). Незважаючи на те, що значна 
частина такого населення нічого не виробляє, 
вона бере участь у процесі споживання. Жан 
Бодрійяр узагалі пропонував відмовитися від 
розгляду заробітної плати в постмодерній еко-
номіці як еквівалента затраченої праці: зарпла-
та більше нічому не еквівалентна і не пропор-
ційна, вона є таїнством на кшталт хрещення 
або соборування, роблячи нас повноцінним 
учасником процесів споживання. 

Другим рішенням цієї проблеми є створен-
ня системи кредиту, що дозволяє індивідам 
перейти від системи відкладеного споживання 
(накопичення) до системи відкладеної роз-
плати. Третім механізмом виробництва спо-
живачів є збільшення кількості власників, які 
одержують прибуток від вкладення капіталу. 
Значна частина мешканців постіндустріаль-
них країн (передовсім середній клас) у тій чи 
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З історії та теорії науки

корпорацій, чиї акції торгуються на фондових 
ринках, а активи утворюють кістяк сучасної 
глобальної економіки, є десятки мільйонів 
представників середнього класу [8, с. 312]. 

Усі три механізми, окрім виконання сво-
го безпосереднього економічного завдання, 
розв’язують ще одну проблему – вписують 
кожного індивіда в межі інституту глобаль-
ної економіки. Однак саме по собі створення 
широкого прошарку платоспроможних спо-
живачів ще не гарантує збуту вироблених то-
варів. Тому дедалі більшого значення набуває 
специфічна галузь економіки, що займається 
виробництвом і розподілом нових потреб ін-
дивідів. Про значення цієї галузі в сучасній 
економіці говорить той факт, що витрати на 
рекламу і PR у найбільших корпораціях, котрі 
виробляють товари масового споживання, пе-
ревищують 30 % від річного бюджету і впри-
тул наближаються до витрат на виробництво. 
Цілком імовірно, що вже в найближчому май-
бутньому саме вони стануть основною витрат-
ною статтею. 

У постмодерному суспільстві на перший 
план виходить започаткований в індустріаль-
ну епоху феномен символічного виробництва, 
тобто виробництва знання – специфічна га-
лузь економіки, орієнтована на виробництво, 
розподіл і управління схемами діяльності й 
типізаціями досвіду індивідів. 

Другою фундаментальною відмінніс-
тю постсучасної економіки, яка відрізняє її 
від індустріальної системи, є її принципова 
складність, що виявляється на всіх значущих 
рівнях, завдяки якій про неї можна говорити 
як про один із «некласичних об’єктів», непід-
владних раціональному змалюванню з причин 
наявності досить багатьох чинників, що визна-
чають її стан у кожен момент часу. Причиною 
складності є не лише значна кількість агентів, 
що беруть участь в економічному процесі і 
впливають на нього, а й надзвичайно висока 
швидкість економічного процесу, яка не зали-
шає часу для його раціонального аналізу. 

Однією з причин, що привела до таких 
змін, стала можливість вільного переміщення 

капіталу. Це означає, що будь-який власник 
має можливість продати свої акції і купити 
інші, більш прибуткові, причому – в іншому 
куточку світу. У глобальній економічній сис-
темі вартість підприємства є сумою вартості 
всіх його акцій, а не всіх його активів, тобто 
величиною, котра залежить від віртуального 
чинника, – стану ринку, настроїв вкладників. 
У разі зміни настрою вартість компанії впро-
довж лише кількох годин може впасти або ви-
рости на десятки процентів – і це при тому, що 
її активи не зазнали змін. Для економіки важ-
ливо, що кількість акцій у кожного окремого 
власника настільки незначна, що він не може 
істотно впливати на управління компанією.  
У новій економічній системі не власники, 
а най мані робітники – менеджери – очолю-
ють підприємство; самі ж власники не причет-
ні до ухвалення найважливіших рішень. 

Іммануїл Валлерстайн аргументовано напо-
лягає на тому, що «на периферію капіталістич-
ної світ-системи очікує сумна доля: тут Китай 
посяде в товарних ланках місце безлічі країн 
третього світу – від Афганістану та Бангла-
деш до Алжиру і Замбії, які виявляться про-
сто зайвими для функціонування наймогутні-
шого трикутника накопичення капіталу. Вони 
не мають перспективи ні як робоча сила, ні як 
споживачі» [2, с. 41–42]. 

У сфері політики постмодерне суспільство 
також є некласичним об’єктом, керованим без-
ліччю мікроскопічних сил, що представляють 
інтереси окремих громадян. Сучасне глобаль-
не суспільство відрізняється поступовим роз-
миванням політичної сфери. З одного боку, це 
пов’язане з імплозією мас, повною байдужістю 
більшості населення до політичних процесів і 
їхньою симуляцією вибору, який надається 
їм владною системою; з другого, – з втратою 
значення політичних інститутів національних 
держав на тлі транснаціональних корпорацій 
і глобальних процесів (не лише економічних). 
Як результат, глобальне суспільство постає 
аморфним, фрагментованим, дезінтегрованим, 
таким, що містить два нерівноважні різновиди: 
основний – породжений активністю трансна-
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ціональних структур та додатковий – репре-
зентований сукупністю державних утворень. 
Як відзначив Елвін Тоффлер, якщо техноло-
гія другої хвилі сприяла одноманітності, то 
технологія третьої хвилі забезпечує соціальну 
багато манітність. 

Об’єднання в межах соціальної ціліснос-
ті значної кількості соціальних інститутів, 
що відносяться до різних типів соціальнос-
ті – від найбільш архаїчних до ультрамодер-
них, покликаних до життя новими технічними 
можливостями, породили настільки складний 
еклектичний конгломерат соціальних зв’язків, 
що говорити про якісь закономірності, котрі 
визначають його розвиток, практично не-
можливо. При цьому окремі культурні, гео-
графічні, політичні та соціальні локальності не 
заперечуються й не уніфікуються єдиним гло-
балістичним процесом, а включаються в єди-
ний світ як складові частини. «Глобально» – 
означає «в багатьох місцях водночас», тобто 
транслокально. Згідно з Роландом Робертсо-
ном, глобалізація завжди пов’язана з локаліза-
цією, що дає підстави визначати сучасний світ 
як «глокальний». 

У передмові до «Втечі від свободи» Еріх 
Фромм зазначив: «Після століть боротьби 
людина зуміла створити нечуваний достаток 
матеріальних благ. Але сучасна людина все ще 
охоплена занепокоєнням і піддається споку-
сі віддати свою свободу всіляким диктаторам 
або втратити її, перетворившись на маленький 
гвинтик машини: не у вільну людину, а в добре 
нагодований і добре одягнений автомат. Якщо 
людський мозок живе в ХХ ст., то серце біль-
шості людей – все ще в кам’яному. Людина в 
більшості випадків недостатньо дозріла, щоб 
бути незалежною, розумною і об’єктивною. 
Вона не в змозі сама надати сенс своєму жит-
тю, тому отримати його від якоїсь вищої сили, 
що пояснює потребу в ідолах і міфах. Люди-
на віддає належне вченням великих духовних 
вождів людства – Будди, пророків, Сокра-
та, Ісуса, Магомета, але вона перетворила ці 
вчення на клубок забобонів та ідолопоклон-
ства. Яким чином людство може врятуватися  

від самознищення в цьому конфлікті між 
перед часною інтелектуально-технічною зрі-
лістю та емоційною відсталістю? Є лише одна 
відповідь: необхідне адекватне розуміння най-
важливіших фактів нашого соціального буття; 
необхідна здатність до об’єктивності й розум-
ного судження» [38, с. 144]. 

Натомість поки що доводиться констату-
вати, що в теоретико-концептуальній сфері 
суспільні дисципліни вступили у фазу, які з 
однаковою адекватністю буттєвому відпо-
віднику можна відрекомендувати апатичним 
хаосом або ж хаотичною апатією. Однією з 
найбільших проблем (чи пак – глухих кутів) 
сучасної соціальної теорії є світоглядна схо-
ластика, яка витлумачує новітні ринкові сто-
сунки як суто технологічні й раціональні ме-
ханізми, а також абсолютизує поточну фазу 
глобалізації в статусі ортодоксальної норми і 
кінцевої мети всієї історії. 

Ульріх Бек визначає глобалізацію про-
цесом, у межах якого «національні держа-
ви та їх суверенітет вплітаються в павутину 
транснаціо нальних акторів і підпорядкову-
ються їх владним можливостям, їх орієнтації 
та ідентичності. Такий процес формує транс-
національний соціальний простір, визна-
чає особливості й закономірності загальних 
зв’язків, девальвує значущість локальних 
культур» [1, с. 79]. Атомарною мікроосновою 
глобалізаційного макропроцесу визнано інди-
відуалістичний принцип максимізації утилі-
тарної вигоди – своєрідну «невидиму руку» 
Адама Сміта, якій надано гіпертрофованого 
значення. 
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заваді такій перспективі. Доводиться конста-
тувати, що «навіть елітарна словесність запо-
зичує кліше масової свідомості, зафіксовані 
в зразках повсякденної белетристики. Впро-
довж кількох попередніх десятиліть відбулося 
зрощення високої та низької літератури, що 
призвело до одноманітності художнього мис-
лення» [9, с. 285]. 

Тривалий час вістря уваги суспільних дис-
циплін зосереджене на апріорності етнічної та 
апостеріорності громадянської ідентичності, 
на виявленні рівня компліментарності взаємин 
цих типів ідентичності. В епоху глобалізму за-
гострився аспект культурно-цивілізаційного 
синкретизму – поєднання, здавалося б, несу-
місних, антагоністичних способів життєдіяль-
ності й концептуальних підходів до їх осмис-
лення [11, с. 30]. 

Щоправда, етнонаціональні архетипи, 
стереотипи й автоматизми світосприйняття 
функціонували на принципах дихотомії і сві-
тоглядного антагонізму майже завжди, а епо-
ха глобалізму лише динамізувала й увиразни-
ла цей статус-кво [41, с. 118]. Варто пригадати 
хоча б концептуальні різнотлумачення (аж до 
несумісності!) в середовищі української інте-
лектуальної еліти таких знакових культурно- 
цивілізаційних явищ, як козацтво. Якщо Та-
рас Шевченко ледве не сакралізував цей фе-
номен, наділяючи його ознаками ключового 
генотипу українського культурно-цивілізацій-
ного фактора, то Пантелеймон Куліш відре-
комендовував таку позицію «козакоманією», 
яка, у кращому разі, є просто безплідною мі-
фологізацією, а в гіршому – небезпечною за 
своїми наслідками манією (настільки небез-
печною, наскільки небезпечний кожен хибний 
світоглядний і виховний орієнтир) [31, с. 95]. 

Доволі консенсусними ознаками володіє 
теза, згідно з якою «етнічність віддзеркалює 
усвідомлення людиною своєї етнічної тотож-
ності, відчуття спільної історичної долі, схо-
жості почуттів, ідей і поведінки, ідентичність 
думок і вчинків – надає культурі яскраво 
вираженого національного характеру» [20, 
с. 14]. Етнічний націоналізм набуває домінант-

них ознак у своєму функціонуванні тоді, коли 
політичний контекст зазнає дискредитації чи 
колапсу. Це виявляється, зокрема, у тому, що 
інститути влади виявляються неспроможними 
задовольнити базові потреби громадян, або 
відсутні альтернативні структури, спроможні 
взяти на себе реалізацію цих функцій. 

Зокрема, «в умовах ліквідації комуністич-
ною ідеологією інших конфронтуючих з нею 
ідей і цінностей, етнічність залишалася єдиною 
формою, яка збереглася в тій чи іншій мірі й була 
представлена в структурі національної ідентич-
ності посткомуністичних країн. Тривалий період 
панування тоталітарної системи та універсаліст-
ська природа ідеологічних цінностей комунізму, 
які асоціюються із зовнішнім тиском, сприяла 
популяризації не громадянських, а національних 
проектів збереження і відродження етнічності, 
утримуючи поняття національної ідеї в межах 
саме етнічності» [10, с. 89]. 

Еміль Дюркгейм помітив цікаву законо-
мірність, яка виявилася характерною практич-
но для кожної сучасної національної держави. 
Сутність з’ясованого соціологічного правила 
полягала в тому, що у сфері бізнесу і вільних 
процесів представників не титульного етносу 
значно більше, ніж могло б бути, якщо виходи-
ти з ідеї прямопропорційного представництва 
кожної етнічної групи в усіх сферах суспіль-
ного буття. Інший бік медалі полягає в тому, 
що представників націєтворчого, титульного 
етносу країни в таких галузях, як політика, 
державне управління та військо, значно біль-
ше, ніж у загальній структурі населення [25, 
с. 509–509].

Етнічна ідентичність віддзеркалює усві-
домлення своєї належності до певної етнічної 
спільноти. Причетність до певного етносу 
є критерієм, фундаментальною іманентною 
якістю людини – після належності до статі й 
певного віку [9, с. 272]. Приміром, навіть не-
віруюча людина, потенційний агресивний ате-
їст, який народився в Росії ХІХ ст., безаль-
тернативно виріс і виховувався в православній 
реальності. Він сприймав світ і соціальну дій-
сність лише крізь православну «оптику». 
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Як зазначає Микола Михальченко, «мож-
на констатувати факт, що макроідентичність в 
Україні перебуває в процесі становлення, пере-
структуризації. Виникають нові та втрачають 
соціальний простір і час старі ідентифікаційні 
комплекси. Значна частина громадян країни 
позбавлена чітких цілей і цінностей, має міс-
це дифузія ідентичності, що характеризується 
тривожним психологічним станом громадян 
(тривога за майбутнє, песимізм, відчуження 
від влади тощо)» [20, с. 35]. 

Щодо концептуалізації феномену етнічної 
ідентичності існує три основні теоретичні підхо-
ди: примордіалістський, інструменталістський 
та конструктивістський. Примордіальність дея-
кого об’єкта означає, що він існує вічно і лежить  
в основі, є детермінантою подальших процесів 
і подій. Посутньо примордіальність є спокон-
вічністю. Його трасчасова аргументаційна по-
пулярність зумовлена тією обставиною, що 
повсякденна свідомість людей буквально про-
сякнута примордіалізмом [12, с. 104].

Примордіалізм розмежовують на два 
напрями: соціобіологічний та еволюційно- 
історичний. З погляду соціобіології, етнос є 
спільнотою індивідів, яка ґрунтується на біо-
логічних закономірностях, трансформованих 
і перетворених у закономірності соціальні. 
Соціобіологічний примордіалізм генеалогічно 
притаманний романтичній німецькій світо-
глядній традиції з її міфом «крові та ґрунту». 
Згодом такими аргументаційними акцентами 
почали оперувати також представники «прак-
тичної політики», яких важко запідозрити в 
романтизмі. Варто принаймні пригадати ле-
гендарне гасло Бісмарка: «Німці! Думайте 
своєю кров’ю!» Міф «крові та ґрунту» знач-
ною мірою був успадкований також фундато-
рами марксизму. Попри те, що за нашого часу 
така версія примордіалізму майже не практи-
кується, міф «крові та ґрунту» час від часу за-
знає реанімації в середовищі інтелектуалів, які 
стверджують, що етнічність – це не культу-
ра, не релігія і не мова, а самосвідомість, кров 
як носій соціальних інстинктів сприйняття і 
дії. Саме кров як біологічний фактор складає 

стрижень, який гальванізує, намагнічує кон-
кретно-історичні вияви етнічності [13, с. 128].

Натомість представники еволюційно-істо-
ричного напряму в примордіалізмі розгляда-
ють етнос скоріше як спільноту, в якій взаємно 
прив’язаність досягається засобом впливу тих 
чи тих соціальних умов і обставин, а не пере-
бігом біологічного розвитку, відтак вона не за-
кріплюється жорстко. Провідний представник 
цього напряму Ентоні Сміт визначає етнос 
спільнотою людей, котрі володіють іменем, 
мають конвенційні міфи про предків, спільну 
історію і культуру, яка асоціюється з відповід-
ною територією, а також володіють почуттям 
солідарності. 

За умов кризи й нестабільності суспільства 
і держави етнічність набуває ознак чи не най-
більш ефективного й досконалого інструмента 
соціально-політичної мобілізації. Апеляції до 
крові, до солідарності родинних та територі-
альних зв’язків знаходять гарантований відгук 
у суспільній свідомості, здійснюють виразний 
вплив на почуття і слугують збудником колек-
тивної пам’яті. Це пояснює, чому політик, який 
змушений розв’язувати термінові проблеми, 
майже завжди оперує стереотипами примордіа-
лізму: якби він цього не робив, то не знайшов 
би спільної мови з «пересічною людиною», яка 
є вродженим примордіалістом [28, с. 88]. 

Основне в примордіалізмі – надання ет-
нічності інструментально-функціонального 
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версальної сутності буття. Примордіалізм 
онтологізує етнічність, змальовує її засобом 
«об’єктивних характеристик», хоча різнома-
нітні примордіалістські версії мають істотні 
розбіжності в питанні тлумачення специфіки 
й змісту цих об’єктивних характеристик. Вони 
можуть бути як біологічними і психологічни-
ми (пасіонарність, колективні архетипи), так і 
соціальними або історичними (цивілізаційний 
підхід або суспільно-економічні формації). 
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характеристику індивіда, зумовлену або істо-
ричним розвитком, або біологічною еволюцією.  
Людина реалізує свій потенціал за допомогою 
і посередництва культури, яка відіграє роль 
примордіалістського фундаменту суспільного 
буття. 

У західній традиції найбільш знаковою 
фігурою, що репрезентує примордіалістський 
підхід, вважається Ентоні Сміт, який визна-
чає етнос спільнотою людей, яка має спільне 
ім’я, історію та культуру, асоційованою зі спе-
цифічною територією, поділяє міфи про пред-
ків, а також їй притаманне почуття солідар-
ності [32, с. 84–85]. 

Існує типологічна спорідненість процесів 
перетворення народності в етнічну націю, яка 
полягає в тому, що визначна творча особис-
тість (на кшталт Данте Аліґ’єрі, Мартіна Лю-
тера, Олександра Пушкіна, Тараса Шевченка, 
Шандора Петефі) силою свого генія підносить 
мову народу (соціальних низів) до гідності за-
гальнонародної літературної мови. Водночас 
відбувається елеваціонізм і словесної культури 
народу, внаслідок чого народ як цілісна етнічна 
спільнота отримує засіб для адекватного само-
вираження і самопізнання. 

У донаціональний період здебільшого ви-
користовувалися чужі літературні мови (латин-
ська – у католицькому світі, старослов’янська – 
у православному, арабська – у мусульманському 
тощо). Однак лише рідною мовою народові мож-
на переконливо сказати, яким він є, яким пови-
нен бути, чого має прагнути, у напрямку чого 
слід рухатись [24, с. 105]. Як зауважив Карл 
Ясперс, народові інколи треба підказувати, чого 
він хоче, інакше можна втратити дорогоцінний 
час, змарнувати історичну перспективу. 

Панівний режим чужинців часто конструює  
зручний для знеславлення іміджу підлег лого 
народу – особливо, якщо в останнього почи-
нає нуртувати своя національна ідея. Чи не 
найбільшою мірою в таких випадках діста-
ється мові. У другій половині ХІХ ст. україн-
ськомовні «неуклюжести» («незграбності») не 
сходили зі сторінок російських газет. Взірцем 
вважався вислів «Бути чи не бути, ось то зако-

вика», приписаний Михайлові Старицькому. 
Насправді в його перекладі було «Жити чи не 
жити? Ось у чім річ». Хоча він розіслав свою 
книжку і протести в різні редакції, але спроби 
припинити знущання були безрезультатни-
ми [21, с. 164]. Не менш зневажливими були 
кпини з української мови і в добу радянської 
«українізації» та сталінського Голодомору. 
Зрештою, і за часів «розвиненого соціалізму» 
кепкування над українською мовою не зійшло 
нанівець. Варто згадати хоча б деякі «перли» з 
діалогів Штепселя і Тарапуньки – приміром, 
риторичне запитання: «Вы говорите серьезно 
или по-украински?». 

Між іншим зусилля Росії, спрямовані на 
дезінтеграцію, анексію і поглинання України, 
у 2014 році лише набули виразних ознак, але 
виявилися аж ніяк не раптовими й випадко-
вими: вони підготовлені практично всім попе-
реднім досвідом державного будівництва пів-
нічно-східного сусіда [11, с. 41]. Росія завжди 
сприймала український фактор крізь призму 
двох альтернатив: або як ресурс власного дер-
жавного й геополітичного розвитку, або як 
чинник, котрий стоїть на заваді такому роз-
витку. Зрозуміло, що з міркувань своїх націо-
нальних інтересів вона робила все необхідне 
для реалізації першої альтернативи [16, с. 112]. 

Це стосувалося всіх сфер життєдіяльності, 
а передовсім національної ідентичності україн-
ців. Скажімо, «під час перепису ще 1897 року 
питання про національність не ставилося, 
а ставилося питання про рідну мову. І багато 
хто відповідав в містах, що рідна мова росій-
ська, тому що вона дійсно у них була рідною 
мовою, але їхні батьки приїхали з українського 
села. Так що це питання дуже сильно заплу-
тане. Було дев’ять російських губерній, в яких 
більшість населення сказало, що їхньою рід-
ною мовою є українська. І ось ці дев’ять губер-
ній потім утворили спочатку (на короткий час) 
Українську Народну Республіку в 1918 році. 
У цих же межах була і українська радянська 
республіка. І в цих же межах вона і відокре-
милася. У цьому, до речі, і деяка проблема 
Криму. Тому що Крим входив до Таврійської 
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губернії, але в Таврійській губернії українська 
мова була, а в самому Криму – ні. Тому що 
Крим заселявся інакше. Там, по-перше, були 
татари, там було багато росіян. Тому Крим 
не було включено до складу України тоді, 
в 1918 році, а він входив до складу Росії. І по-
тім з цього виросли всі наступні проблеми пе-
реходу з рук в руки», – зазначає Анатолій Ви-
шневський [15]. 

Принагідно зазначимо, що «серед меш-
канців Приморського краю понад половина 
населення має українське етнічне коріння. На 
Кубані дві третини населення має українське 
етнічне коріння. Але не слід плутати науковий 
підхід з реальністю. Річ у тім, що за перепи-
сом 1926 року, у Росії мешкало 6 млн укра-
їнців, а за переписом 1939 року – їх залиши-
лося 2 млн. Що це означає? 4 млн українців 
ми втратили одномоментно, коли на початку 
1930-х років були видані на Кубані й Ставро-
піллі російські паспорти. І тому, будучи укра-
їнцями за походженням, вони вже в третьому 
поколінні живуть як росіяни. Вони себе іден-
тифікують з росіянами, тому що у їхніх дідів в 
паспорті національність російська» [35]. 

За визначенням Мирослава Гроха, на про-
цес консолідації впливають як об’єктивні по-
казники (економічні, політичні, мовні, куль-
турні, релігійні, географічні, історичні), так і 
їхні суб’єктивні відображення в колективній 
свідомості. «Особливо важливими є три скла-
дові: пам’ять про спільне минуле, що трак-
тується як доля спільноти; 2) насиченість та 
інтенсивність мовних зв’язків; 3) концепція 
рівності всіх членів групи, організованих у гро-
мадянське суспільство» [34]. 

В «Історії політичної думки» Джордж Се-
байн обґрунтував концептуальне положення, 
відповідно до якого «спільноти тримаються 
вкупі не силою хитро вирахуваного егоїзму, 
а почуттям членства і обов’язку – почуттям 
того, що індивід має своє місце в спільноті, хоч 
би і якнайнижче, що він морально зобов’язаний 
нести той тягар, якого традиційно покладає на 
нього суспільне становище. Без такого почуття 
стала спілка людей неможлива, оскільки індиві-

дуальний розум, не підпертий узвичаєними ін-
ституціями та їхніми обов’язками, є ненадійним 
знаряддям» [27, с. 543]. Як писав Іван Франко, 
«не маючи в душі сього національного ідеалу, 
найкращі українські сили тонули в загально-
російськім морі, а ті, що лишилися на своє-
му ґрунті, потрапляли в зневіру і апатію» [37, 
с. 414–415]. Сьогодні консенсусними ознаками 
наділена теза, згідно з якою «постання консо-
лідованої нації відбудеться тоді, коли українці 
та неукраїнці за етнічним походженням стано-
витимуть єдиний національний колектив, згур-
тований не лише інститутом громадянства, а й 
чітко усвідомленими спільними цілями, влас-
ною моделлю організації на фундаменті грома-
дянського суспільства» [6, с. 5]. 

В одній зі своїх промов президент США Те-
одор Рузвельт недвозначно констатував: «Ми 
повинні зробити переселенців американцями 
за всіма ознаками: за мовою, політичними по-
глядами і принципами, розумінням і ставленням 
до церкви й держави. Ми вітаємо німців та ір-
ландців, які бажають стати американцями. Але 
нам не потрібен чужинець, який не бажає від-
мовитися від своєї національності...» [26, с. 21]. 
Оскільки сучасність є епохою демонстративної 
політкоректності й торжества квотного принци-
пу, то абсолютна більшість політичних лідерів 
воліють застосовувати не настільки категоричні 
термінологічні конструкти, але навіть у хащах 
загальних фраз і евфемізмів політичні пріори-
тети, окреслені Теодором Рузвельтом, залиша-
ються непорушними для абсолютної більшості 
держав на початку ХХІ ст. [30, с. 370]. 

Семантично нейтральні терміни «націона-
лізм», «націоналіст» у другій половині ХІХ ст. 
набули позитивної конотації. Це стало результа-
том насамперед самовідданої боротьби ірланд-
ців проти англійського панування. Латинське 
слово «нація», від якого утворені вказані слова, 
у той час уже означало «політично організова-
ний народ» – тобто спільноту, що має (прагне 
мати) власну державу як найвищу форму (само)
організації суспільства [29, с. 117]. 

Бенедикт Андерсон в «Уявних спільнотах» 
аргументовано довів, що формування тери-

IM
FEми втратили одномоментно, коли на початку 

IM
FEми втратили одномоментно, коли на початку 

в були видані на Кубані й Ставро-

IM
FEв були видані на Кубані й Ставро-

, будучи укра-

IM
FE, будучи укра-

їнцями за походженням, вони вже в третьому 

IM
FEїнцями за походженням, вони вже в третьому 

поколінні живуть як росіяни. Вони себе іден-

IM
FE

поколінні живуть як росіяни. Вони себе іден-
тифікують з росіянами, тому що у їхніх дідів в 

IM
FE

тифікують з росіянами, тому що у їхніх дідів в 
паспорті національність російська»

IM
FE

паспорті національність російська» [3

IM
FE

[35]. 

IM
FE

5]. 
За визначенням Мирослава Гроха, на про-

IM
FE

За визначенням Мирослава Гроха, на про-
цес консолідації впливають як об’єктивні по-IM

FE
цес консолідації впливають як об’єктивні по-
казники (економічні, політичні, мовні, куль-IM

FE
казники (економічні, політичні, мовні, куль-
турні, релігійні, географічні, історичні), так і IM

FE
турні, релігійні, географічні, історичні), так і 
їхні суб’єктивні відображення в колективній IM

FE
їхні суб’єктивні відображення в колективній 
свідомості. «Особливо важливими є три скла-IM

FE
свідомості. «Особливо важливими є три скла-
дові: пам’ять про спільне минуле, що трак-IM

FE
дові: пам’ять про спільне минуле, що трак-

тко усвідомленими спільними цілями, влас

IM
FE

тко усвідомленими спільними цілями, влас
ною моделлю організації на фундаменті грома

IM
FE

ною моделлю організації на фундаменті грома
дянського суспільства»

IM
FEдянського суспільства»
В одній зі своїх промов президент США Те

IM
FEВ одній зі своїх промов президент США Те

одор Рузвельт недвозначно констатував: «Ми 

IM
FEодор Рузвельт недвозначно констатував: «Ми 

повинні зробити переселенців американцями 

IM
FEповинні зробити переселенців американцями 

за всіма ознаками: за мовою, політичними по

IM
FEза всіма ознаками: за мовою, політичними по

глядами і принципами, розумінням і ставленням 

IM
FEглядами і принципами, розумінням і ставленням 

до церкви й держави. Ми вітаємо німців та ір

IM
FEдо церкви й держави. Ми вітаємо німців та ір

ландців, які бажають стати американцями. Але 

IM
FE

ландців, які бажають стати американцями. Але 
нам не потрібен чужинець, який не бажає від

IM
FE

нам не потрібен чужинець, який не бажає від
мовитися від своєї національності...» [26, с.

IM
FE

мовитися від своєї національності...» [26, с.
Оскільки сучасність є епохою демонстративної 

IM
FE

Оскільки сучасність є епохою демонстративної 

www.etnolog.org.ua



15

З історії та теорії науки

торіальних держав з їх ефективною владною 
вертикаллю, арміями на основі загального 
обов’язку, ринком, ЗМІ та канонізацією лі-
тературної національної мови, поширенням 
державних шкіл, національних музеїв і легіти-
мацією суто своєї, національної історії – усе 
це кумулятивно створює потужні передумови 
для формування національної свідомості, сис-
теми національних солідаритетів. Емоційний 
потенціал забезпечується об’єднавчою ідео-
логією інтенсивного співпереживання, яка в 
сучасному світі приходить на зміну тради-
ційній релігії і стає тим, що Еміль Дюркгейм 
відрекомендовував «органічною солідарністю, 
а Фрід ріх Енгельс на прикладі аналізу поль-
ського націоналізму – «хибною свідомістю». 

В «Інтерпретації культур» Кліффорд Ґірц 
обґрунтував тезу, згідно з якою «умови для по-
яви систематичних (політичних, моральних чи 
економічних) ідеологій виникають тоді, коли 
відчувається нестача культурних ресурсів, за 
допомогою яких можна осмислити суспільно-
психологічну напругу. І образність мови ідео-
логій, і гарячність, з якою вони беруться під 
захист, викликані тим, що ідеологія намага-
ється надати сенс незрозумілим соціальним 
ситуаціям, вибудувати їх так, щоб всередині 
них стала можливою доцільна дія. Як мета-
фора розширює мову, збільшуючи семантичне 
поле і роблячи можливим вираження значень, 
які не можуть бути виражені буквально, так і 
пряме зіткнення – іронія, гіпербола, перебіль-
шена антитеза – буквальних значень в ідео-
логії дає нові символічні схеми, під які можна 
підвести міріади “незнайомих щось”, з якими, 
як при приїзді в чужу країну, ми стикаємося в 
часи змін у політичному житті. Чим би не були 
ідеології (проекціями неусвідомлених страхів, 
вуалюванням прихованих мотивів, добровіль-
ним вираженням групової солідарності), вони 
насамперед є картами проблематичної соці-
альної реальності, матрицями, за якими ство-
рюється колективна свідомість» [5, с. 250]. 

Потреба національної ідеї зумовлена тим, 
що оскільки вона творить стійке колективне 
уявлення про визначальні фактори життєді-

яльності суспільства, то має велетенську силу 
історичної зарядженості і спадкоємності, від-
творюючись, згідно із законами соціалізації і 
солідаризації, багатьма наступними покоління-
ми соціуму. Закласти надійний фундамент на-
ціональної ідеї – одне з першочергових завдань 
із перетворення українського суспільства на за-
садах перспективізму і сталого розвитку. 

Доволі поширеним є тлумачення націо-
нальної ідеї як магічної формули національно-
го успіху й добробуту, як своєрідної метафори 
бутерброда. Таке сприйняття є надто спроще-
ним, щоб вважатися продуктивним. Насправді 
Національна Ідея – це не бутерброд, а світо-
глядний проект, утілення якого на практиці га-
рантує наявність не лише бутерброда, а й тих 
смислових, ціннісних, етичних, естетичних та 
інших чинників, які роблять життя людини 
вартим того, аби бути прожитим. Адже скіль-
ки б стереотипи не нав’язували вердикт про 
важливість бутерброда – не бутербродом єди-
ним життя людей, суспільств, культур і цивілі-
зацій набуває ознак доцільності й істотності. 
Майже завжди не лише завдяки бутерброду, 
часто не стільки з огляду на бутерброд, а ін-
коли і всупереч бутерброду ми тримаємося за 
наше життя, не наважуючись звести рахунки з 
ним за ту сукупність кривд і абсурду, яка вже 
давно набула ознак критичної маси. 

Як зазначала Симона Вейль, «честь на-
стільки пов’язана з виконанням обов’язку, 
а зов нішній примус настільки суперечить честі, 
що тим, хто бажає, треба дати дозвіл ухилятися 
від такого обов’язку. Їх потрібно позбавити на-
ціональності й виселяти з довічною забороною 
повертатися в країну або ж постійно принижу-
вати, таврувати як таких, хто втратив честь» 
[3, с. 130]. На рівні світоглядної діагностики ця 
сентенція перегукується з розпачливим висло-
вом Пантелеймона Куліша: «Народе без чуття, 
без честі, без поваги...». І, звичайно, як тут не 
згадати висловлювання фундатора класичної 
економічної теорії Девіда Рікардо, що народ, 
який не має честі, зрештою не матиме й хліба.

Останнім часом у технократичному середо-
вищі значного поширення набуло уподібнення 
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національної ідеї своєрідному стартапу – на-
прямку діяльності, який забезпечує конку-
рентні переваги. Однак Start-up – це не лише 
оригінальний бізнес, на продукцію якого існує 
потенційно великий попит, не обов’язково про-
мислово-технологічний know-how: стартапом 
може бути ідейна конструкція, аксіологічний і 
етичний проекти. Між іншим релігійна ідеоло-
гема, яку залишив по собі Ісус Христос, цілком 
підпадає під критеріальні маркери стартапу, 
чий успіх і всесвітнє експансіоністське поши-
рення тривають уже понад два тисячоліття. 

Принагідно зазначимо, що коли народ 
Ізраїлю забув про духовний Закон, який 
об’єднував його і надавав духовну силу перед 
ворогами, то він із невідпорністю фаталізму 
загруз у трясовині чвар, злодійства і хтивос-
ті. Результат не змусив себе довго чекати: де-
моралізоване суспільство виявилося легкою 
здобиччю вавилонського царя, а принижені 
й осліплені царі ізраїльтян решту життя були 
змушені прислужувати блазнями при дворі 
Навуходоносора. 

Ще один стереотип, який потребує розвін-
чання, наполягає, що «національна ідея – це 
те, що об’єднує націю». Здавалося б, у цьому 
випадку маємо справу не лише з логічним, а й 
загалом із самоочевидним постулатом, бо так 
чи інакше покликання національної ідеї поля-
гає в об’єднанні нації, а об’єднати можна лише 
за допомогою інструмента, який об’єднує, а не 
роз’єднує. Утім, тут є щонайменше два «але». 

По-перше, не варто ігнорувати реальність, 
а вона полягає в тому, що для одних наших 
співгромадян Україна є сакральною Батьків-
щиною, а для інших – місцем тимчасового 
перебування. І якщо доцільність об’єднання 
цих двох категорій населення є сумнівною, то 
спроби поставити національну ідею від пер-
спектив підтримки другої категорії населення 
взагалі абсурдна. По-друге, не варто ігнорува-
ти той факт, що об’єднувати можуть і абсолют-
но згубні, деструктивні, соціопатичні потреби 
й наміри (зокрема, історії людства відомі со-
ціуми, об’єднавчою ідеєю яких був канібалізм, 
варварське ставлення до природи тощо). 

Очевидно, стереотип об’єднавчого по-
тенціалу національної ідеї вимагає уточнень. 
Передовсім слід зазначити, що об’єднавчий 
потенціал того чи того чинника є хоч і необ-
хідною, але не достатньою умовою його засво-
єння національною ідеєю в статусі канону чи 
імперативу: для такого відповідального кроку 
потрібне осмислення цього чинника в трансіс-
торичній перспективі (чи не виявляться тепе-
рішні об’єднавчі преваги фатальними недолі-
ками в майбутньому?). 

Крім того, не існують та й не можуть існува-
ти світоглядні проекти, які володіють абсолют-
ними об’єднавчими параметрами, тобто мають 
стовідсотковий індекс об’єднання суспільства. 
Причиною цього є негомогенність, диференці-
йованість кожного соціуму за багатьма озна-
ками, пріоритетами і преференціями. Такий 
стан речей зумовлений переважно й насампе-
ред генетичними відмінностями штибу й соціо-
культурного досвіду, внаслідок чого слабкі від 
природи здебільшого з підозрою ставляться до 
ідеї сили, хто зазнавав упродовж століть утис-
ків, часто цілком об’єктивно й закономірно за-
перечує ідею толерантності до своїх колишніх 
кривдників, а той, хто мав негативний досвід 
співжиття з чужинцями, з високою вірогідніс-
тю вважатиме ідею все світнього братерства 
абсурдом і аксіологічними химерами, позбав-
леними вкоріненості в життєвих реаліях. На-
віть щодо кольору прапора у значної частини 
суспільства може існувати безліч пересторог 
психологічного й естетичного ґатунку. 

Отже, принцип реалізму спонукає до 
виснов ку: наскільки б бажаним не був 
об’єднавчий ефект, його діалектичним аль-
тер-его є роз’єднання, тому вирішального зна
чення набуває навіть не рівень об’єднавчого 
потенціалу ідейного проекту, а його об
ґрунтована перспективність, оптималь
ність порівняно з іншими альтернатива
ми. Попри позірну простоту, забезпечити 
вимогу обґрунтованості ідейного проекту 
не так вже й просто, адже ця мета може 
бути досягнута лише на підставі інформа
ційної транспарентності й збалансованос
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З історії та теорії науки

ті, а дотримання таких вимог в умовах олі
гархічної монополії на інформаційні ресурси 
є апріорі недосяжним орієнтиром. 

Тут великого значення набуває особистіс-
ний, громадянський фактор. Мілан Кандела 
із цього приводу писав, що справжнім ворогом 
тоталітаризму є людина, котра ставить гострі 
запитання, що, немов ножем, розтинають по-
лотно життєвих декорацій, даючи змогу ви-
явити, що за ними знаходиться. 

Доволі поширений у середовищі інтелекту-
алів стереотип стверджує доцільність макси-
мальної деполітизації і деідеологізації суспіль-
ного життя, оскільки політико-ідеологічний 
складник так чи так спрощує, примітивізує 
сприйняття дійсності, а відтак і спонукає до 
так само спрощених і спримітивізованих рі-
шень у сфері суспільно-політичної дійсності. 
І хоча наведена теза не позбавлена ознак реа-
лізму, насправді не все так просто, позаяк за-
грози, які містяться в тотальній деполітизації і 
деідеологізації, аж ніяк не менші. Щодо цьо-
го Теодор Адорно аргументовано наполягав 
на тому, що суспільствознавство не може, не 
повинно уникати оперування політико-ідеоло-
гічними аспектами, бо саме так звана деполі-
тизована гуманітаристика зробила можливим 
спочатку прихід до влади, а згодом і численні 
зловживання майже всіх тоталітарних і авто-
ритарних режимів. 

Ще один перспективний дослідницько-ар-
гументаційний напрям окреслюється розу-
мінням того, що оскільки ідеологія є інтелек-
туальною концентрацією політичної волі, то 
ідеологічна криза – це результат насамперед 
нестачі, невиразності й неакцентованості полі-
тичної волі. Як влучно зауважив Джон Стюарт 
Мілль, владарювання й управління, здійсню-
ване посередностями, може бути владарю-
ванням і управлінням лише посереднім – і не 
більше. Наведений світоглядний вердикт ак-
туалізує аспект змісту та якості еліти. Будьмо 
відвертими: науковці можуть дійти згоди щодо 
формули Священного Граалю у форматі націо-
нальної ідеї, суспільство може абсолютною 
більшістю наполягати на якомога швидшій і в 

повному обсязі реалізації теорії національної 
ідеї на практиці, але якщо при владі перебу-
ває не фактична еліта, не якісна еліта, не елі-
та, якій притаманні деякі істотні вроджені й 
набуті якості, а еліта формальна, ерзац-еліта, 
квазі-еліта, еліта, в основі якої матеріально-фі-
нансові статки і / чи родинні зв’язки, то прак-
тична реалізація теоретичних напрацювань у 
галузі національної ідеї практично неможлива 
принаймні з двох причин: по-перше, з огляду 
на посередній ментальний рівень формальної 
еліти, який неухильно призводитиме до редук-
ції, спрощення, примітивізації смислових і ці-
льових пріоритетів національної ідеї; по-друге, 
реалізація на належному рівні й у повному об-
сязі національної ідеї формальній еліті неви-
гідна, позаяк такий розвиток подій призведе до 
увиразнення невідповідності формальної еліти 
як статусному покликанню, так і елементарним 
посадовим вимогам. 

Георг Зіммель влучно відрекомендував 
ідео логію спробою подолання «вічно сучасно-
го». Утім, вкрай необхідне подолання гнітючої 
повсякденності варто здійснювати, пам’ятаючи 
застереження Отто Бісмарка бути обережни-
ми з будівництвом повітряних замків: ці бу-
дівлі легко звести і найважче зруйнувати, але 
коли руйнування все-таки відбувається, то під 
уламками гине найголовніше – сенс життя. 
Також слід зробити ще одне істотне нагаду-
вання: кожна ідеологія – це класичний ін-
струмент, який може відігравати як культуро-
творчу, так і варваризуючу роль. Лише від 
суспільства, від його розважливості й мудрос-
ті залежить, у який спосіб буде використано 
інструмент ідео логії. Тому слід мати на увазі 
не лише сутнісні параметри ідеологічних про-
ектів, а й форми їх оприлюднення, особливості 
втілення у сфері суспільної практики. 

Девід Голінджер наполягає на тому, що гло-
балізація «актуалізує ідеал «пост-етнічність», 
яка наголошує на добровільному, а не біо-
логічно зумовленому приєднанні до тієї чи 
тієї групи, надає перевагу принципу вибору 
перед спадковістю» [18, с. 136]. Цей кон-
цептуальний наголос перегукується з нома-
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дизмом – метафорою ідейно-світоглядного, 
культурно-цивілізаційного і загалом буттєвого 
козівництва. Номадизм є наслідком регуляр-
ного потрапляння нашого сучасника в ситуа-
цію крос-культурних перехресть. Для прикла-
ду, у 2012 році кожен сьомий мешканець Землі 
подорожував іншими країнами і мав справу 
з різноманітними культурними феноменами, 
які він певною мірою запозичив чи засвоїв. За 
прогнозами, до 2025 року шеренги «нових ко-
чівників» поповнить кожен четвертий житель 
планети. 

У розумінні Жака Атталі, «номадична 
людина» епохи глобалізму – це життєдіяль-
нісний кочівник новітнього зразка, змістовно-
стилістичними ознаками якого є акцентова-
не апелювання до «прав людини» й обрання 
місця в житті на підставі економічних та ін-
ших прагматично-меркантильних міркувань. 
Представник такого типажу ігнорує аргументи 
релігії, ідеології, етносу, нації і навіть моралі, 
вважаючи все це недоречним забобоном, який 
стоїть на заваді особистісній самореалізації як 
основній меті життєдіяльності не лише окре-
мого індивіда, а й суспільства і навіть людства. 

Безперечно, явище номадизму є цілком 
об’єктивним і закономірним породженням 
не менш об’єктивної і закономірної глобалі-
зації, але це не применшує проблем і загроз, 
які цей феномен латентно підживлює. Подібні 
згубні тенденції Тарас Шевченко влучно на-
звав «забуттям матері», а її адептів і активних 
представників – «пройдисвітами» і «пере-
котиполем». Зрештою, аспект вербального 
позначення в цьому разі має другорядне зна-
чення, а ключова інтрига стосується ек
зистенційної потреби вкоріненості, не за
безпечивши яку важко розраховувати на  
гармонійне, солідарне й ефективне функціо
нування суспільства будьякого конкретно 
історичного зразка. 

Праці Дмитра Донцова про «літературну», 
недержавну, неісторичну націю, «задивлену в 
матеріальне» (хліба і видовищ), про спільноту, 
яка задовольняється провінційним статусом 
свого існування, мали на меті збудити націю 

від провансальства (світоглядно-політичної 
провінційності) та споживацтва, запропонува-
ти виразний політичний ідеал, навчити керува-
тися в суспільно-політичний практиці критері-
ями національних інтересів. 

У книзі Юрія Липи «Призначення Укра-
їни» акцентовано увагу на аспектах україно-
творення – тобто формування виразного 
українського «Я», української самосвідомості, 
ментальності, що має надзвичайно важливе 
значення в усвідомленні українцями свого міс-
ця у всесвітньому історично-цивілізаційному 
контексті. Оскільки, як зазначав Ю. Липа, 
пересічний українець – усе ще малорос, то де-
монтаж цього «внутрішнього малоросійська» і 
формування української за своїм духом куль-
тури набувають стратегічного, вирішального 
значення для перспектив генези українського 
історично-цивілізаційного фактора. 

Свого часу В’ячеслав Липинський сфор-
мулював мудру пораду: «Маючи в своїй на-
ції і Схід, і Захід, мусимо ці два напрями під 
гаслом єдності та нашої національної індиві-
дуальності в собі весь час гармонізувати. Без 
такої гармонізації ми гинемо як нація: підпа-
даємо – не завойовані ніколи чужою зброєю, 
а завжди власним внутрішнім розладом – під 
впливи то східної Москви, то західної Поль-
щі» [17, с. 54]. Місія України полягає у вміло-
му синтезуванні західного та східного цивілі-
заційних пріоритетів. 

Проте сформулювати мету і дати їй спо-
нукальну, ентузіастичну назву завжди знач-
но легше, аніж утілити її у сфері соціальної 
дійсності. Адже, як слушно зауважував Іван 
Мірчук, «щоби навіть поляки і росіяни з по-
ходження служили вірно цій державі, мусить 
ця держава мати оригінальні моральні ціннос-
ті, якусь притягуючу силу» [22, с. 90]. Тому, 
окреслення мети має бути доповнене органіч-
ними й максимально ефективними засобами її 
досягнення. І, звичайно, треба нарешті збагну-
ти, що Богдан Хмельницький ніколи не стане 
героєм для Польщі, Іван Мазепа – для Росії, 
а Симон Петлюра – як для Польщі, так і для 
Росії. Однак це не применшує їхнього значен-
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З історії та теорії науки

ня для постання України як повноцінної суве-
ренної держави. 

Не слід цуратися ідеї повернення до влас-
них витоків, до національних джерел. Вар-
то ретельно осмислити уроки українського 
державотворення, відновити престиж націо-
нальних цінностей. Саме з реалізацією таких 
завдань пов’язана надія на оздоровлення сус-
пільства, на його згуртування, повернення в 
європейську сім’ю народів. Потрібно відроди-
ти й модернізувати кращі національні традиції 
та цінності, визначити ієрархію національних 
інтересів і завдань, виробити адекватну ви-
кликам сучасності загальнонаціональну ідео-
логію, яка виявиться консолідуючим началом, 

консенсусом щодо напрямків і способів еволю-
ціонування українського суспільства. 

Як зазначав Сергій Кримський, «полі
тична нація – це український етнос плюс 
інші етноси, які визнають базову роль укра-
їнських цінностей, визнають українську ідею» 
[14, с. 19]. Нашому суспільству слід скон-
центрувати зусилля в напрямку досягнення 
консенсусу з приводу фундаментальних 
питань розвитку України, адже нація, яка 
не об’єднана спільним проектом майбутнього, 
втрачає життєздатність; натомість запліднен-
ня національною ідеєю надає національному 
життю перспективу, динамізує потенціал на-
ціональних цінностей. 
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Summary

Most clearly, globalization manifests its principles in the economic sphere and in the sphere of consumption, 
as it integrates national economies on the basis of the global division of labor. Moreover, globalization 
homogenizes consumer benchmarks, imposes consumer models and statuses on the mass consciousness. 
Generally, it accelerates the processes of integration and interdependence. Therefore the world economy and 
the sphere of consumption acquire a systemic integrity.

A modern globalized society is also characterized by a gradual erosion of the political sphere. On the one 
hand, it is determined with the excessive indifference of citizens to political processes and the simulation of 
their choice, which is caused by the symbiosis of liberal democratic and bureaucratic rule, and on the other 
hand this is because of the fact that political institutions have lost their primary role. Therefore, in a political 
sense, our globalized society becomes more and more amorphous and fragmented.

Ethnic origin is a reflection of how a person realizes own ethnic identity, shares a common history and the 
affinity of common ideas and behavior. Ethnic identity appeals to family and territorial ties, affects collective 
memory and a sense of social consciousness. Therefore, it is logically that ethnicity creates the cumulative 
effect necessary for the formation of solidarity within the nation. 

The ethnic component becomes a priority both when political mechanisms are discredited, and institutions 
of power fail to meet the cultural needs of citizens. Ethnicity is the most effective tool for social and political 
mobilization in times of crisis and in a transitional state of society. However, in the face of globalization, 
ethnicity deals with a much stronger opponent than the imperfection of a separate political system; therefore, 
there is a need for ideological and philosophical support for ethnicity in its struggle against the leveling, 
destructive and barbarian effects of globalization. 

Keywords: ethnic identity, primordialism, globalization, megatrends of modern social development, 
national consolidation, national idea. 
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РЭГІЯНАЛЬНА-ЛАКАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ 
КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ПАЭЗІІ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ 

(на матэрыяле фальклору Ельскага і Кармянскага раёнаў)

Валянціна Новак

УДК  398.33(476.2)

У статті розглянуто регіонально-локальні особливості окремих явищ календарної обрядовості Гомельської об-
ласті. Як ілюстративний матеріал обрано фольклорно-етнографічні записи, здійснені в населених пунктах Єльського 
та Кормянского районів. Детально проаналізовано структурні компоненти колядно-новорічного обрядового комп-
лексу, обряду закликання весни, юр’ївської обрядності та виявлено місцеву специфіку ритуалів, прикмет і повір’їв, 
пов’язаних з ними.

Ключові слова: обряд, обрядовий комплекс, ритуал, прикмети і повір’я, календарна обрядовість, пісня, міфологічні 
уявлення.

The regional and local peculiarities of separate phenomena of Gomel region calendar rites are considered in the article. 
Folklore and ethnographic records, realized in Yelsk and Karma districts, are chosen as an illustrative material. The structural 
components of the Christmas and New Year’s ritual complex, the ceremony of Spring calling, Yuriy day ceremonies are analyzed 
in detail. The local specificity of the rituals, signs and traditional beliefs, connected with them, is revealed.

Keywords: rite, ritual complex, ceremony, signs and traditional beliefs, calendar ritualism, song, mythological views.

У сістэме каляндарна-абрадавай паэзіі Го-
мельшчыны важнае месца адводзіцца калян-
дарнай абраднасці Ельскага и Кармянскага 
раёнаў. Засяродзім увагу на асобных з’явах 
мясцовых народных календароў. Адзначым, 
што калядна-навагодні абрадавы комплекс і 
Ельскага, і Кармянскага раёнаў, захоўваючы 
агульнатрадыцыйную аснову, уключае наступ-
ныя структурныя кампаненты: падрыхтоўка 
абрадавай трапезы (тры куцці), абходныя 
шэсці калядоўшчыкаў з казой і «звяздой», ва-
рожбы на будучы ўраджай і шлюб, прыкметы і 
павер’і, звязаныя з Ражаством, Новым годам, 
Вадохрышчам, выкананне ўласна калядных 
велічальна-віншавальных песень, адраса-
ваных гаспадару, гаспадыні, дачцэ, сыну і інш.

Як паведамілі жыхары в. Валаўская Рудня 
Ельскага р-на Бурмель Т. П., 1936 г. н. і Тар-
гонская Р. А., 1931 г. н., «на Каляды варылі тры 
куцці: першую куццю варылі 6 январа перад 
Рожэством, другую, багатую куццю, – 13 ян-
вара перад Новым годам, трэцюю, бедную 
куццю, – 19 январа перад Хрэшчэннем». На 
першую куццю рыхтавалі такія стравы, як 
«боршч, кісель, блінчыкі-налеснікі, куццю з 
пярловай крупы» (запісана ў в. Мядзведнае ад 

Турчан Марыі Еўтухоўны, 1913 г. н.). З пер-
шай куццёй была звязана гаспадарчая вараж-
ба. Паколькі калядныя святы ўвасаблялі ма-
гічную ідэю «першага дня», то, лічылася, што, 
якім будзе пачатак, такім будзе і ўвесь год. Па 
даўжыні саломінак, якія выцягвалі з-пад на-
стольніка, меркавалі, ці «вялікім вырасце лён» 
(запісана ў в. Мядзведнае ад Турчан Марыі 
Еўтухоўны, 1913 г. н.). Саломай, узятай з-пад 
абруса, «падвязвалі» пладовыя дрэвы, «шоб 
родзілі» (запісана ў в. Мядзведнае ад Тур-
чан Марыі Еўтухоўны, 1913 г. н.). Верхні слой 
куцці аддавалі курам, «папярэдне абвёўшы 
вяровачкай круг і расклаўшы там кашу» (за-
пісана ў в. Баранцы ад Бурмель Варвары Іва-
наўны, 1932 г. н.). Меркавалі, што ў такім вы-
падку куры ўлетку будуць прыходзіць дадому. 

Адзначым, што ў ельскім зімовым цыкле 
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Бог прыслаў. / З Ісусам Хрыстом, з святым 
Раждзеством! / Прачыстая маці вялела гу-
ляці / У каждага двара ў добрага гаспадара» 
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(запісана ў в. Валаўск ад Жураўлёвай Марыі 
Маркаўны, 1932 г. н., Ляўкоўскай Галіны Сяр-
гееўны, 1952 г. н.). Асаблівасцю абраду каля-
давання ў Ельскім раёне, як адзначылі самі 
інфарматары, з’яўляецца арганічнае спалучэн-
не язычніцкіх элементаў з хрысціянскімі: «На 
другую куццю хадзілі калядаваць з казою, са 
звяздою» (запісана ў в. Валаўская Рудня ад 
Бурмель Т. П., 1936 г. н. і. Таргонскай Р. А., 
1931 г. н.). Як адзначыла Хамец Ніна Аляксе-
еўна, 1929 г. н., з в. Кавалі, «звязду рабілі з хвоі 
ды ўпрыгожвалі кветкамі», калядаванне супра-
ваджалася наступнымі песеннымі радкамі:

Сею пшаніцу,
А ты дай кусок сала і паляніцу;
Дайце, дзядзька, пірога,
Вывідзем вала за рога. 

Абавязковым у рэпертуары каля-
доўшчыкаў з розных вёсак Ельскага раёна 
быў тэкст, блізкі да царкоўных калядных пес-
напенняў, у паэтычным змесце якіх адлюстра-
валіся біблейскія сюжэты:

Божае нараджэнне, божая сіла,
Што нарадзіла Дзева Марыя божага сына.
Нарадзіўся Сус Хрыстос у Дзевы Марыі.

У кожнай хаце з нецярплівасцю чакалі ка-
лядоўшчыкаў, з іх прыходам звязвалі надзеі на 
добры ўраджай, дабрабыт, шчасце ў сямейным 
жыцці. Лічылася, «калі калядоўшчыкі не зой-
дуць у хату якую, тая хата будзе няшчаснай» 
(запісана ў в. Валаўская Рудня). Іншы раз, 
калі калядоўшчыкі не атрымлівалі дазволу па-
калядаваць, то ім адрасавалі праклёны: «Свя-
тое Рожэство, / Шоб тобе до дня / Хату раз-
несло» (запісана ў в. Кавалі ад Хамец Ніны 
Аляксееўны, 1929 г. н.).

Падчас калядавання на другую куццю, па-
водле ўспамінаў Бруевіч Марыі Дзмітрыеўны, 
1920 г. н., з в. Ворнаўка Кармянскага р-на, 
вадзілі казу, з якой звязвалі надзеі на добры 
ўраджай:

Го-го-го, каза,
Го-го-го, шэрая,
Го-го-го, белая!

Не хадзі, каза,
Ды й па тых сялах:
Па Журавічах, па Махавічах.
Там стральцы-барцы Нікалаеўцы
Хочуць цябе ўбіць,
Кожу аблупіць, боты пашыць.
Боты-халявы збоку дзіравы.
Ну-тка, козачка, павярніся-тка,
Самому пану павярніся-тка,
За кусок сала, за калбасіцу 
   [1, с. 62].

Заўважым, што ў прыведзеным мясцовым 
варыянце гучыць матыў відавочнай пагібелі 
казы ад «стральцоў-барцоў Нікалаеўцаў». Ах-
вярапрынашэнне жывёлы спалучана з ідэяй 
памірання прыроды зімой і яе ўваскрэсеннем 
вясной – вызначальнай ідэяй каляндарна-аб-
радавага фальклору. Абрад ваджэння казы 
адбываўся ў вёсках Высокае і Зяцькавічы 
вечарам у першы дзень Каляд, а ў вёсках 
Лебя дзёўка і Ворнаўка быў прымеркаваны 
да другой куцці [1]. Як засведчылі жыхары 
в. Ворнаўка, у іх мясцовасці «на Каляды насілі 
свячу»: «<...> сабіраліся вуліцай, увечары 
ўкрашалі свячу, бралі плацейкі, надзявалі на 
яе фартушкі, паціркі і ў етай хаце ж вячэралі. 
А на другі дзень бралі ікону і свячу і неслі ў 
другую хату. А тыя хазяйкі, ад якой забіралі 
свячу і якой неслі, должны ў еты час сыпаць 
саломку нам і ёй дзелаць сцежачку. Устрачалі-
ся на серадзіне і ўмесці з намі ідуць» (запісана 
ад Бруевіч Марыі Дзмітрыеўны, 1920 г. н.). 

У в. Гарадок Кармянскага р-на, калі каля-
давалі, то і казу вадзілі, і «звязду насілі»: «На 
Каляды збіраўся гурт хлопцаў і дзяўчат, адну 
дзяўчыну пераапраналі ў казу: выварачвалі 
кажух і надзявалі, рабілі з дрэва рогі. Адзін з 
хлопцаў насіў звязду» (запісана ад Кавалёвай 
Марыі Рыгораўны, 1935 г. н.).

Адметнасцю мясцовай каляднай традыцыі 
ў Кармянскім раёне з’яўлялася гульнёвае тэа-
тралізаванае прадстаўленне, якое разыгрывалі 
«пава з павуком»: «Для гэтага дзяўчыну на-
раджалі ў дліннае плацце, на галаве – вянок з 
лентамі з бумагі. Гэта была пава». Хлопец быў 
«павуком» (в. Струкачоў) [1, с. 62]. Паводле 
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ацэнкі мясцовых жыхароў, калядоўшчыкаў з 
казой чакалі з нецярплівасцю, а «паву з паву-
ком» не любілі пускаць у хату, бо «яны заўсёды 
што-небудзь украдалі». Песня, якая выконва-
лася ўдзельнікамі гэтай гульнёвай часткі абра-
ду, вызначаецца шлюбнай сімволікай (вянок 
як сімвал дзявочай годнасці, згубленне вянка 
як сімвал страты цнатлівасці да шлюбу):

Пава, пава па двару лятала,
Перайка ўпала, у рукавок клала,
З рукаўка брала, вяночак віла.
Вяночак звіла, пайшла ў таночак,
З таночка ішла, вяночак згубіла 
        [1, с. 61]. 

Вышэйрыведзены факт прысутнасці абра-
давага дзеяння шлюбнага характару ў каляд-
на-навагоднім комплексе сведчыць аб тым, 
што ідэя шлюбу, працягу роду была не менш 
важнай у земляробчым календары, чым ку-
льты прыроды і продкаў.

Паводле ўспамінаў Мельнік М. М, 
1933 г. н., з в. Мядзведнае Ельскага р-на, 
«на багатую куццю, калі садзіліся за стол, то 
гаспадар браў ложку з куццёй і казаў: «Мароз, 
мароз, хадзі куццю есці, а ўлетку не бывай, бо 
жалезным прутам ногі поперабіваю». У звычаі 
клікаць мароз на ўсе тры куцці адлюстравалі-
ся рэшткі старажытных уяўленняў беларусаў, 
звязаных з верай у духаў продкаў, іх здоль-
насць уздзейнічаць на свет жывых.

Захоўваецца яшчэ і сёння ў памяці жыха-
роў і Кармяншчыны традыцыйны агульна-
беларускі звычай заклікання марозу на ку-
ццю: «Ставілі куццю на стол, і бацька гукаў: 
«Мароз, мароз, хадзі куццю есці. А еслі не 
пойдзеш, жалезнай пугай паб’ем» (запісана 
ў в. Задуб’е ад Савянковай Анастасіі Рыго-
раўны, 1909 г. н.).

Багаццем і разнастайнасцю адрозніваец-
ца навагодняя варажба, запісаная ў вёсках 
Ельскага р-на найбольш поўна, у шматлікіх 
варыянтах. Напрыклад, прыносілі бярэ-
мя дроў і лічылі, ці да пары іх набралі. «Да і 
шчытаем: ето пара, ето пара, а ето не пара – 
значыць, не выйду ў гэтым годзе замуж» (за-

пісана ў в. Мядзведнае ад Мельнік М. М., 
1933 г. н.). Паводле ўспамінаў Лобан В. М, 
1940 г. н. з в. Кочышчы, «тры дзевачкі пойдуць  
калядаваць, кожна сабе загадзя намеціць 
хату. У першай хаце далі піражка, у другой – 
далі, у трэцяй – далі. Усё гэта палажылі на 
бляху, каторай печ закрываецца, на парозе 
паманілі сабаку. Ён прыйшоў, схваціў першы 
піражок, з’еў – выйшла замуж, схваціў і кі-
нуў – пажыла трохі і развялася, а потым і не 
прыйшоў – жыве адна». Дзяўчаты імкнулі-
ся вызначыць, у якім баку жыве іх суджаны: 
«Чоботы перошыбвалі цераз хату. У які бок 
носам глядзіць, туды і замуж пойдзеш» (за-
пісана ў в. Сугакі). У в. Мядзведнае варажылі 
наступным чынам: «Пыталіся ў каго-небудзь 
з сустрэчных, дзе нясуцца іх куры. Калі ад-
казвалі, што дзе ходзяць, там і нясуцца, то 
выйдзеш замуж. А калі скажуць, што ў сваім 
доме нясуцца, то не выйдзеш замуж» (запі-
сана ад Мельнік М. М., 1933 г. н.). У в. Ва-
лаўская Рудня надзвычай распаўсюджанымі 
былі варожбы, звязаныя з «паланнем хустак», 
калі ўсе дзяўчаты клалі хусткі ў вялікую міс-
ку і «палалі». «Чыя хустка выпадзе з міскі 
першая, тая першай выйдзе замуж». Павод-
ле ўспамінаў Хамец Таццяны Астапаўны, 
1920 г. н., з в. Бякі, «лягаеш спаць, не разува-
ючы правую ногу, і гаворыш: «Я лягаю, пра-
ву ногу не разуваю. Хто будзе за мною веку 
дажываць, той прыйдзе маю ногу разуваці». 
З дапамогай прыведзеных абрадавых сімва-
лічных дзеянняў моладзь імкнулася зазірнуць 
у будучае, вызначыць свой лёс, бо асабістая 
шчаслівая ўладкаванасць у сямейным жыцці, 
паводле народных павер’яў, уплывала і на плён 
гаспадарчых работ, урадлівасць зямлі.

Варожбы пра шлюб, запісаныя на Кар-
мяншчыне, у большай ступені захоўваюць 
традыцыйны агульнабеларускі характар ад-
вольных магічных дзеянняў і заклінанняў. 
Мясцовы адметны каларыт мае і дзявочая 
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прасякнута імкненне прадбачыць свой лёс, 
убачыць суджанага ці суджаную, уявіць сваю 
будучыню, усцешыць свае рамантычныя ле-
туценні. У гэтым можна пераканацца, калі 
звярнуцца да некаторых мясцовых варыянтаў 
варажбы, напрыклад: «Бралі мужскія штаны 
ў зубы і цягалі вакол сваёй хаты тры разы, 
пры гэтым задумаўшы хлопца» (запісана ў 
в. Багданавічы ад Белавусавай Анастасіі Са-
вельеўны, 1921 г. н.); «па кучкам насыпаюць 
зерне і выпускаюць курэй. Чыю кучку ўперад 
ухопіць курыца, тая ўперад пойдзе замуж» 
(в. Высокае).

Асаблівасцю калядавання на Кармяншчы-
не з’яўляецца пераапрананне яго ўдзельнікаў 
у «цыган». Хутчэй за ўсё гэта было звязана 
з унясеннем новых элементаў у традыцыйны 
абрад калядавання, што істотна паўплыва-
ла і на песенны рэпертуар, уключэнне песень 
цыганскай тэматыкі. Па ўспамінах Аляксеен-
ка Н. з вёскі Хізаў, «сабяром трапак, здзелаем 
ляльку, з лялькай хадзілі па дамам, дзіцёнка 
носім, калі ў цыганку пераапранаемся. Адна 
ідзе з лялькай, абкрытая, а етыя бегаюць, 
пяюць, скачуць, карты з сабой носяць: «Да-
вай пагадаю! Маладая, красівая, замуж пой-
дзеш!» [1, с. 68].

Каляды з’яўляліся падрыхтоўчым этапам 
для атрымання добрага ўраджаю, не выпад-
кова абрады, якія выконваліся, насілі закліна-
льны аграрна-магічны характар. Напрыклад, 
абрад засявання ў вёсках Кармянскага раёна 
адбываўся на другі дзень пасля шчадраван-
ня: «Калі шчадроўшчыкі засеюць збожжам у 
хаце, то ў гэтым годзе ў хазяіна будзе багаты 
ўраджай» (запісана ў в. Багданавічы ад Бела-
вусавай Анастасіі Савельеўны, 1921 г. н.).

У шчадроўна-калядных песнях, адраса-
ваных гаспадару, гаспадыні, дачцэ, сыну, гу-
чаць матывы зычання дабра, здароўя, шлюб-
нага шчасця. Асабліва відавочнымі з’яўляюцца 
элементы вясельнай стылістыкі ў калядках, 
адрасаваных моладзі.

Адметнасцю мясцовай каляднай традыцыі 
з’яўлялася «спайка», калі дзяўчаты і хлопцы 
збіраліся ў якой-небудзь хаце, наймалі музыку, 

рыхтавалі «кашу», а «старэйшыя дзеўкі «білі» 
кашу» [1, с. 74] (в. Высокае), ці хто-небудзь 
з хлопцаў, «той, хто больш грошай пакладзе 
на кашу» (запісана ў в. Задуб’е ад Савянковай 
Анастасіі Рыгораўны, 1909 г. н.). Прыведзены 
прыклад сведчыць аб узаемасувязі каляднай і 
радзінна-хрэсьбіннай абраднасці. Радзінны 
абрад разбівання гаршка з бабінай кашай, 
можна меркаваць, быў запазычаны каляднай 
традыцыяй, напэўна, таму, што ў Каляды 
адзначалі нараджэнне Хрыста. Калі ж звяр-
нуцца да апісання каляднай гульні шлюбнага 
характару, запісанай у в. Высокае, то можна 
пераканацца ў лагічнай прысутнасці абраду 
«бабінай кашы» на калядным ігрышчы: «Ве-
чарам зімой збіраемся ў адной хаце і гуляем у 
розныя гульні. У хванты, у жмуркі ці ўздума-
ем жаніць каго-небудзь, выбіраем «жаніха» і 
«нявесту», садзім іх у вазок, самі ўпрагаемся і 
хутка вязем іх вянчацца. І вось у хаце мы гуля-
ем «вяселле», пажэнім, а тады «радзілі» яны 
ўжо. Яна платочак на жывот пакладзе – ужо 
пузаценькая ходзя. Кукалку скруцім, мордач-
ку нарысуем. «Радзіла» – надо ў адведкі ісці, 
хлеба і сала несці» [1, с. 74]. Звычай «гуляць 
кашу» на Каляды з’яўляецца таксама мясцо-
вай асаблівасцю каляднай традыцыі ў в. Лі-
паўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці. 
Сутнасць гэтай з’явы заключалася ў тым, што 
«пад канец ігрышча ставяць на стол гаршчок з 
кашай, наверх палаценца, якое рыхтавала адна 
з дзевак. Тады ўжо разыгрываюць кашу: хто 
болей паложыць грошай, што багацейшы, тэй 
ужэ забіраець палаценца сабе, б’ець кашу, па-
том яе дзелюць, ядуць, а грошы расходуюць 
на другі дзень ігрышча» [2, с. 6].

У прыкметах і павер’ях Кармяншчыны, 
звязаных з Калядамі, надзвычай ярка адлюс-
траваўся светапогляд нашых продкаў, іх 
паэтычнае асэнсаванне складаных з’яў жыцця, 
пошукі мудрых тлумачэнняў незразумелых ім 
прыродных фактаў, імкненне спасцігнуць тая-
мніцы рацыянальнага гаспадарання на зямлі, 
знайсці найлепшыя сродкі, каб дасягнуць 
у будучым добрага ўраджаю на палетках і 
прыплоду свойскай жывёлы. І хоць калядны 
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цыкл не быў непасрэдна звязаны з правяд-
зеннем земляробчых работ, але ўжо ўзімку 
ўсе думы і жаданні селяніна былі звязаны 
з чаканнем новага ўраджаю. Менавіта таму 
такімі важнымі, напоўненымі магічнай сілай 
здзяйснення з’яўляюцца ўсе тыя сімвалічныя 
абрадавыя дзеянні, да якіх звярталіся нашы 
продкі на працягу ўсяго каляднага перыяду. 
Найбольш распаўсюджанымі павер’ямі, якія і 
сёння, як і было заведзена раней, вызначаюць  
гаспадарчы і сямейны жыццёвы парадак, 
з’яўляюцца наступныя: «верх куцці зразалі і 
давалі скату патрохі», «на Каляды семкі елі, 
на пол плявалі, штоб ураджай быў харошы» 
(запісана ў в. Хізаў ад Сапроненка Ніны Сі-
львестраўны, 1913 г. н.); «зерне кідалі ў печ, каб 
была добрай жніўка»; «яшчэ ў першы дзень  
Каляд, калі ў хаце ёсць дзеці, бацькі кіда-
лі зерне на паліцу, прыгаворваючы: «Радзі, 
Божа». А дзеці павінны былі грабсці да сябе 
гэтае зерне болей» (запісана ў в. Зяцькавічы 
ад Марозавай Ганны Іванаўны, 1924 г. н.).

Факт ваджэння карагодаў на Каляды за-
сведчылі жыхары в. Высокае: «Хараводы ва-
дзілі большую часць на Каляды каторыя болей 
выдумлівыя хлопцы і дзеўкі. Табун жа баль-
шой па вуліцы ходзіць» (запісана ў в. Высокае 
ад Жлобы Юліі Клімаўны, 1909 г. н.). Калі 
ў іншых вёсках Кармяншчыны рыхтавалі тры 
куцці (на Ражаство, Новы год і Хрышчэнне), 
то ў в. Высокае «варылі куццю на первый дзе-
нь Каляд. Згатовяць, паставяць яе ў карзінку 
ў сена і да трэціх Каляд яе не ядуць. А тады 
ўжо на трэція Каляды ядуць гэту куццю і ска-
ціне даюць» (запісана ў в. Высокае ад Жлобы 
Юліі Клімаўны, 1909 г. н.).

Са святкаваннем трэцяй куцці (Вадо-
хрышча) быў звязаны матыў «развітання» з 
Калядамі, калі «на хаце на Хрышчэнне ста-
вілі хрэсцікі – «Каляду запісвалі» (запісана 
ў в. Высокае ад Кавалёвай Ганны Ягораўны, 
1929 г. н.).

Як бачым, структуру мясцовага калядна-
навагодняга комплексу Кармяншчыны скла-
далі такія абрадавыя элементы, як тры куцці 
(у в. Высокае рыхтавалі толькі першую ку-

ццю), абрад ваджэння казы на другую куццю 
(вв. Лебядзёўка, Ворнаўка), а таксама – пад 
вечар у першы дзень Каляд (вв. Высокае, Зя-
цькавічы), закліканне марозу на першую куццю 
(вв. Задуб’е, Багданавічы), хаджэнне са «звяз-
дой», абрад засявання на Новы год (вв. Хізаў, 
Лебядзёўка), абрад пераносу «свячы» (в. Вор-
наўка), калядныя ігрышчы, на якія збіраліся з 
усіх суседніх вёсак (в. Задуб’е), варожбы, мі-
фалагічныя прыкметы і павер’і, звязаныя з ку-
ццёй, выкананне шчадроўных песень, вылучэн-
не некалькіх гуртоў калядоўшчыкаў (дарослых, 
хлопцаў-калядоўшчыкаў, дзяцей), калядныя 
гульні шлюбнай скіраванасці, пераапрананне ў 
цыган. Прыведзеныя кампаненты яднаюць ла-
кальнае зімовае святкаванне з агульнанароднай 
каляднай традыцыяй. Па-мясцоваму адметныя 
з’явы калядна-навагодняга перыяду на Кар-
мяншчыне – гэта хаджэнне калядоўшчыкаў 
з «павай і павуком» (вв. Струкачоў, Задуб’е), 
абрад «бабінай кашы» («спайка») (вв. Высокае, 
Задуб’е), ваджэнне карагодаў (в. Высокае).

Калядна-навагодні комплекс Ельшчыны 
адрозніваўся найперш арганічнай паядна-
насцю язычніцкага абраду ваджэння казы і 
хрысціянізаванага хаджэння са «звяздой», 
выкананнем рытуалу заклікання марозу на ўсе 
тры куцці і выкананнем царкоўных калядных 
«песнапенняў».

У некаторых вёсках Ельскага раёна на 
пытанне, як гукалі вясну, інфарматары адказ-
валі адназначна: «Вясну не гукалі ў нас, але ж 
вяснянкі спявалі». Адметнасцю мясцовай фа-
льклорнай традыцыі Ельшчыны з’яўляецца той 
факт, што тут звязвалі Масленіцу з абрадам 
сустрэчы вясны. У склад масленічнага абрада-
вага комплексу ўваходзілі найперш элементы, 
уласцівыя для абраду гукання вясны: распа-
льванне вогнішча, выхад дзяўчат і хлопцаў на 
бераг ракі, закліканне вясны, ваджэнне кара-
годаў, выкананне веснавых карагодных песень:

Ой вясна, вясняначка,
Ой ты, мая ўнучанька,
Ой гаю!
Ты свяці па-летняму, па-вясенняму.
Ой гаю!
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Сонейка закоціцца,
Вясна не праходзіцца.
Ой гаю! (запісана ў в. Шарын ад 
Шынкарчук М. П., 1907 г. н).

У в. Валаўск гукалі вясну на Саракі 9 (22) 
сакавіка. З гэтым святам звязвалі такія сім-
валічныя абрадавыя дзеянні: «трэба было 
зламаць 40 дошчак, пакачаць 40 калёс, з’есці 
40 пампушак, спекчы 40 жураўлікаў» (запіса-
на ад Жураўлёвай Марыі Маркаўны, 1932 г. н., 
Ляўкоўскай Галіны Сяргееўны, 1952 г. н.). 
Даследчыца Т. А. Агапкіна звязвае гэта аб-
радавае печыва з міфалагемай вяртання прод-
каў: «Агульнакультурная прагматыка гэтага 
сімвала заключаецца ў тым, каб забяспечыць 
гэта вяртанне, аблегчыць кантакты жывых і 
мёртвых, а таксама задаволіць патрэбы апош-
ніх у харчаванні» [3, с. 272]. Песні-вяснянкі, 
запісаныя ў вёсках Ельскага раёна, адрозніва-
юцца разнастайнасцю традыцыйных сюжэтаў, 
сярод якіх асабліва вылучаюцца такія, як «Вяс-
на, красна, што ты нам прынясла?», «Вясна, 
вясна, вясняначка, дзе ж твая дачка Ульянач-
ка?». У мясцовых варыянтах першага песенна-
га сюжэта гучаць матывы заклікання вясны, 
уласцівыя агульнабеларускім вяснянкам. 
У тэкстах вар’іруюцца тыя дары, што прыносіць 
шчодрая вясна: у вёсцы Кавалі гэта «кароба-
чка бобу / Хлопцам на хваробу, / Каробачка 
яіц / Дзеўкам на гасцінец»; у в. Новая Рудня 
гэта «цёпла лета, ціхае / І цёплая вадзіца, / 
Зямліцы – травіца», а таксама і людскія ўцехі 
(«старым бабкам па кійку, / А пастушкам – па 
яйку») [4, с. 38–39].

Мясцовы варыянт вяснянкі, запісаны 
ў в. Кавалі, дае падставы яшчэ раз пера-
канацца, наколькі моцна ўплывала адра-
джэнне прыроды вясной на стан душэўных 
перажыванняў чалавека, адсюль і пэўная 
ступень лірызаванасці і нават гумарыстычнай 
скіраванасці сюжэтаў вяснянак:

А на нашай вуліцы
Да ўсі хлопцы – малодцы,
Да ўсі хлопцы – малодцы,
Убілі жабку на калодцы,

Да ўсім хлопцам па лапцы,
А Іваньку цэла жабка,
Як пашые, будзе шапка [4, с. 39].

У в. Княжабор’е з абрадам гукання вясны 
былі звязаны такія магічныя дзеянні, як гуль-
ня ў «скокалкі» («ето лажылі доску на пале-
но, і адна на адном канцы, друга – на етом. 
Я прыгнула – тая падлетае, тая ляціць і 
прыгае – я падлятаю»), выразанне хлопцамі 
40 «катлоў з дзерава», якія трэба было пака-
ціць і разбіць, выпечка дзяўчатамі 40 «булак», 
якія трэба было з’есці.

Паўсюдна на тэрыторыі Кармянскага 
раёна быў вядомы абрад гукання вясны. Ін-
фарматары Кармяншчыны пацвердзілі, што 
вясну ў іх мясцовасці гукалі і на 1 сакавіка, і 
на 9 сакавіка, і на «Благавешчанне» (Дабра-
вешчанне) (25 сакавіка), пры гэтым выкон-
валі розныя песні: «На берагу вуця купала-
ся» (в. Ліцвінавічы), «Благаславіця, старыя 
дзяды» (в. Валынцы), «Пусці, маменька, на 
ручэй гуляць», «Пакацілася пяро пад Мацве-
ява сяло» (в. Высокае). У вёсцы Лебядзеўка 
«адкрывалі вясну» на Саракі, на 9 сакавіка па 
ст. стылі: выпякалі 40 «галушачак, птушачак, 
лісапетак, пячэнне раздавалі дзецям», спявалі 
песню на агульнабеларускі сюжэт: «Ой, вясна, 
ды й вясна, ды й, весянка, / Што ж ты нам 
прынесёлка, прынесёлка» [1, с. 79].

Своеасаблівасцю абраду гукання вясны на 
Кармяншчыне з’яўляецца наступны цікавы 
момант: «Па вадзе пускалі плыць дошчачку, 
на якой клалі хлеб і запальвалі свечку», адна-
часова спявалі:

Пусці, маменька, на ручэй гуляць.
Ой, лі, ой, люлі, на ручэй гуляць.
На ручэй гуляць, селязнёў вітаць,
То не селязень, то не селязень,
То ж не сізенькі, то ж мой міленькі 
             [1, с. 13].

Паводле ўспамінаў Герасіменка Ефрасінні 
Рыгораўны, 1927 г. н., перасяленкі з в. Дубра-
віна ў сувязі з чарнобыльскай бядой, абрада-
вым пячэннем у выглядзе «жаўранкаў» на Са-
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ракі частавалі і дарослых, і дзяцей, а таксама 
«кармілі ім жывёлу, каб здаровай была. Сорак 
разоў павінны былі катнуцца на арэлях кожны 
малы і дарослы» з мэтай засцярогі ад камароў, 
«каб камары ўлетку не кусалі».

У в. Старая Зенькавіна гукалі вясну 1 са-
кавіка. Паводле ўспамінаў інфарматараў, вог-
нішча не распальвалі і карагодаў не вадзілі. 
У асноўным «маладзейшыя дзеўкі» выконвалі 
вяснянкі на сюжэт «Вясна, вясняначка, а дзе ж 
твая дачка-паненачка?». У гэтай вёсцы на Са-
ракі абрадавым печывам у выглядзе жаўран-
каў частавалі адзін аднаго, давалі «выпечанае 
рэчыва жывёле, каб яна была здаровай» (за-
пісана ад Мінчанка Праскоўі Лаўрэнцьеўны, 
1922 г. н.).

Матыў звароту да жаўранкаў знайшоў так-
сама адлюстраванне ў мясцовым песенным 
варыянце: «Жавараначкі, прыляціця, / Вясну- 
красну прынясіця» [1, с. 79].

Можна пагадзіцца з меркаваннем 
Т. А. Агапкінай, што «звернуты да жаўранкаў 
заклік прыляцець і прынесці вясну адлюстра-
ваны прама і няма падстаў бачыць у ім больш 
глыбокія сэнсы» [5, с. 277].

Мясцовым элементам у структуры абрад-
насці гукання вясны ў в. Валынцы з’яўлялася 
«кіданне булачкі» на ваду падчас загукання:

Благаславіця, старыя дзяды,
Старыя дзяды, ой, вясну-красну пагукаці,
Пагукаці, цёплае лета ўстрычаці,
Цёплае лета ўстрычаці, зіму люту 
праклінаці
              [1, с. 78].

Як бачым, на тэрыторыі Кармяншчыны 
суіснуюць і «загуканне вясны», і абрад 
«жаўранкаў» у складзе адзінага фальклорна-
этнаграфічнага комплексу.

Юраўскае свята ў вёсках Ельскага раёна 
звязваюць з першым днём выгану жывёлы ў 
поле. Паводле ўспамінаў інфарматараў, у гэты 
дзень давалі жывёле печыва, затым дубчыка-
мі пасвечанай вярбы выганялі яе на пашу, а «да 
ўзыходу сонца адразалі каровам хвосцікі і 
лажылі іх перад двэрэцьмі, штоб карова заўсёды 

ішла да свайго хваста» (запісана ў в. Валаўск ад 
Жураўлёвай Марыі Маркаўны, 1932 г. н.). Калі 
выганялі карову з хлева ў поле, то чыталі адпа-
ведную замову: «Ідзі, божая кароўка, пасіся, / 
А прыйдзе вечар, дамоў вараціся. / Першым 
разам, лепшым часам / Госпаду Богу памалю-
ся, / Святай Прачыстай пакланюся» (запісана 
ў в. Валаўск ад Жураўлёвай Марыі Маркаўны, 
1932 г. н.); «Ідзі, божая кароўка, у чыстае поле, 
у зялёныя лугі. Там табе яда, трава зялёная, 
вада студзёная. Як тая ў моры вадзіца пры-
баўляецца, каб так у нашай кароўкі малачко 
прыбаўлялась. А як у моры бераг з беражком 
не сходзіцца, каб к маёй кароўцы ўрокі не пры-
ходзілі: ні жаночыя, ні дзявочыя, ні хлапечыя. 
І ўгрэе яе яснэ сонейка, а дамоў прывядзе ясны 
месяц. Амінь» (запісана ў в. Валаўск ад Касен-
ка Вольгі Васільеўны, 1939 г. н.).

У в. Мядзведнае перад тым, як выгнаць 
карову ў поле, клалі сякеру, цераз якую, па 
павер’ях, калі пераступіць карова, то не будзе 
зайздрасці ў людзей. У юраўскім комплексе аб-
радаў і павер’яў адлюстраваліся міфалагічныя 
ўяўленні, звязаныя з верай у існаванне ведзь-
маў. Як паведаміла Касенка Вольга Васільеў-
на, 1939 г. н., з в. Валаўск, «на Юрыя сáмо 
ж ведзьмы, іх людзі бачылі: некаторыя бегалі 
без сарочкі, а іншыя з цадзілкаю збіралі расу. 
Людзі абараняліся ад ведзьмаў, перасыпалі 
дарогу святым макам ці мурашнікам».

Як адзначыла Шынкарчук Марыя Пя-
троўна з в. Шарын, 1907 г. н., «каля дзвярэй 
лажылі замок, каб ведзьма нічога не ўкрала». 
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Цэлы век плакаць буду.
На вянках дзеўкі гадалі,
Вянкі ў рэчку яны пакідалі.
Чый вянок плыве, а чый патануў.
Адна дзеўка, яна не змаўчала,
Гучным голасам крычала:
– А мой патануў, мілы абмануў 
(запісана ад Грыц Марыі Іванаўны, 
1942 г. н.). 

Вядома, што «абрадава-песенная традыцыя 
Юр’я на Беларусі ўключае два семантычна 
выражаныя комплексы – жывёлагадоўчы 
і земляробчы» [3, с. 211]. Адзначым, што на 
Гомельшчыне вядомы як комплекс рытуалаў, 
звязаных з выганам жывёлы на пашу, так і 
абрады абходу поля. Заўважым, што юраўскія 
абрады па ўсім арэале бытавання маюць лака-
льныя адрозненні. Даследчык А. С. Ліс звяр-
нуў увагу і на факт іх значных рэгіянальных 
адрозненняў, заўважыўшы, што «земляробчы 
комплекс юраўскай абраднасці беларускай 
фалькларыстыкай зафіксаваны слабей, за-
пісы зроблены пераважна ў паўднёвым, паўд-
нёва-заходнім і заходнім рэгіёнах» [6, с. 216]. 
Юраўская абраднасць на Ельшчыне захавала 
не толькі аграрна-магічныя ўяўленні, звязаныя 
з жывёлагадоўляй, але і з земляробствам. 
Напрыклад, у в. Валаўск на Юр’я адбываўся 
абрад агледзін нівы. Як адзначыла Жураўлёва 
Марыя Маркаўна, 1932 г. н., «гаспадар бярэ 
каравай і ідзе абглядаць пасевы, калі кара-
вай вышэй жыта, то будзе добры ўраджай». 
Юраўскі карагод, які выконваюць на Ельшчы-
не менавіта ў в. Валаўск, – асаблівасць мяс-
цовай веснавой традыцыі. Даследчыца А. А. 
Плотнікава, аналізуючы складаны па струк-
туры і сістэме сімвалаў веснавы абрад першага 
выгану жывёлы, адзначае, што на Палессі ча-

сцей за ўсё ў якасці абярэгаў ад зглазу і ад ве-
дзьмаў выкарыстоўвалі сякеру, радзей – касу, 
серп, нож. Міфалагічныя ўяўленні, звязаныя з 
апошнім прадметам, пацвердзілі інфарматары 
з вёскі Кочышчы: «...ножа ў порог застрыка-
ють, коб ведьмам языки резаў» [7, с. 112].

Што да характарыстыкі юраўскай абрадна-
сці Кармяншчыны, то рытуал выгану жывёлы ў 
поле суправаджаўся замоўнымі формуламі, на-
прыклад, як «выганяюць жывёлу ў поле, бяру-
ць хлеба і абносяць яго кругом трубы і гавораць: 
«Як печ стаіць на месцы, каб і мая жывёла пі-
льнавала сваё месца і хазяіна» [1, с. 89] (в. Асі-
наўка); «як я без хвартука не магу абысціся, так 
каб і ты, мая цясютка, з двара нікуды не зы-
ходзіла» [1, с. 90] (в. Задуб’е). Перад тым як 
выгнаць жывёлу ў поле, у в. Асінаўка выкон-
валі не толькі простыя абрадавыя дзеянні, але і 
выконвалі складаны па сваёй сутнасці рытуал: 
«У сераду пякуць з цеста хрэст, бяруць тры не-
вялікія каменчыкі, нож, замок, бязмен, сякеру, 
курыныя яйкі, грамнічную пасвяцоную свечку, 
бяруць з калодзіжа ваду, выцягаюць са стра-
хі салому, патом чэраз увесь скот перакідаюць 
камень і абліваюць вадой. І так тройчы. Патом 
чэраз ета ўсё пераганяюць скот» [1, с. 88]. Па-
водле ўспамінаў Андрыянавай Наталлі Дзя-
мідаўны, 1928 г. н., з в. Асінаўка, «на Юр’я 
моляцца, абыходзяць сваю усадзьбу з пірагом, 
на мяжу тыкаюць костачкі, зберажоныя ад 
Вялікадня, і гавораць: «Юрый, рана адамкай 
землю, выпускай расу на цёплае лета, на буйнае 
жыта, на ядраністае, на каласістае, гаспадару на 
здароўе» [1, с. 88].

Прааналізаваныя матэрыялы па зімовай і 
асобных з’явах веснавой абраднасці пацвяр-
джаюць багацце мясцовай спецыфікі калян-
дарна-абрадавага фальклору Кармянскага і 
Ельскага раёнаў Гомельскай вобласці.

1. Новак В. С. Не згасне жывое народнае сло-
ва (Пра багацце і шматграннасць фальклору 
Кармяншчыны). Крыніц кармянскіх перазвоны 

(абрады і песні ў сучасных запісах). Гомель : Го-
мельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой 
інфармацыі, 2000. С. 6–25.

Крыніцы і літаратура
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Summary

The article is dedicated to the investigation of the regional and local peculiarities of the Gomel region 
calendar and ritual poetry. Attention is paid to the specificity of separate phenomena of the Winter and 
Spring cycles of the Yelsk and Karma districts agricultural calendar. The structural components of the local 
Christmas and New Year’s ritual complexes are considered in detail.

On the basis of the authentic materials, recorded in the field expeditions, the distinctive features of 
the preparation of the ceremonial dish (kutia), the local peculiarities of the Christmas caroling rite in the 
villages of Yelsk and Karma districts are revealed. Interesting examples of both economic fortune-telling 
and the divination related to the second ritual part named as kutia celebration are given.  Such peculiar facts 
of Christmas and New Year’s periods as the roundabout procession of carol-singing people with a spider 
(Strukachov, Zadubiye villages), the rite called as babyna kasha (old woman’s porridge), well-known 
as spaika, peculiar for Vysokaye and Zadubiye villages have been revealed with the help of folklore and 
ethnographic materials, recorded in Karma district.

The facts of the frost calling ritual while the second kutia celebration are confirmed with the direct 
reminiscences of the inhabitants of the aforenamed districts of the Gomel region. Its semantics is connected 
with the belief in the ancestry spirits, their magical abilities to influence on the surroundings.
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Specific features have been distinguished in the Spring calling ceremony on the Gomel region territory.  
The folklore tradition of Yelsk district is in the organic combination of the elements peculiar both to the 
Spring calling rite and Shrovetide rituals, while such ceremonies are absent in Karma region.  The existence 
of so called Spring calling and the larks rites within a single folklore-ethnographic complex have been noted 
just here. The execution of spring songs (vesnianky) has been accompanied by specific actions with the 
board. It is placed on the water, bread and a candle have been put on it, with a bun thrown into the water 
during the Spring calling. It should be mentioned among the local elements in the structure of Spring calling 
ritual.

The Yuriy day complex in the villages of Yelsk and Karma districts is distinguished by the rituals 
preserving both of cattle-breeding (the rite related to the first cow pasture in the field) and the agricultural 
orientation (the rite of the cornfield roundabout).  The Yuriy day round dance, performing in Volavsk village 
of Yelsk region, is a spring tradition local peculiarity.  In some villages of Karma district the rite of the first 
cow pasture in the field has been accompanied with the charms and corresponding actions with certain 
subject attributes. They both have a magic significance.

Folklore and ethnographic materials, presented in the article as the examples, are a vivid confirmation of 
the research topicality of the problem based on ethnic, regional and local correlation in modern Folkloristics.  
Preserving the common ethnic basis, Winter and Spring rites in Gomel region are notable for their original 
local specificity.

Keywords: rite, ritual complex, ceremony, signs and traditional beliefs, calendar ritualism, song, 
mythological views. 
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РІЗДВЯНІ РЯДЖЕННЯ В УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ

Олександр Кожолянко

УДК  398.332.416(477.85)

У статті досліджено різдвяні рядження в українців Буковини, які мали на меті магічним способом через слово, 
танець, вертепну дію вплинути на життя людини, висловити вдячність і жертовність богові, піднести моральний дух 
людини перед початком нового річного життєвого циклу.

Ключові слова: Різдво, рядження, коза, вертеп, міфілогія, природа, сонце, театр.

Christmas mummings of Bukovyna Ukrainians are investigated in the article. They are aimed to influence on the person 
life, to express gratitude and sacrifice to the god, to elate the human being moral spirit before the beginning of a new annual life 
cycle via the word, dance, Nativity Play action.

Keywords: Christmas, mumming, goat, Nativity Play, mythology, nature, the sun, theater.

У життєдіяльності кожної людини важливе 
значення мають як матеріальні чинники, так і 
духовний світ. Відповідно в народів протягом 
тисячоліть сформувалася чітка система духов-
ної культури, серед якої вагоме місце займа-
ють календарні свята та обряди, з-поміж яких 
особливо значимими є Різдвяні. 

На Буковині, як і в сусідніх українських ре-
гіонах, під час Різдва парубки водять «козу». 
У міфології та фольклорі багатьох народів коза 
є символом родючості й життєвої сили. В іс-
торії духовної культури часів античності відомі 
козлоподібні боги грецького пантеону Діоніс,  
Фавна, Сатира, що були покровителями 
земле робства і скотарства; богині Гері, яка 
вважалася втіленням небесного і земного до-
статку, приносили в жертву гірських кіз; ріг 
кози Амалфеї, що вигодувала своїм молоком 
Зевса, мав чудодійну здатність давати все, 
чого прагнув володар, – звідси й вислів «ріг 
достатку». Цей мотив знайшов своє відобра-
ження і в українському фольклорі.

Відомо, що серед тварин коза була одомаш-
нена однією з перших ще десять тисяч років 
тому. Дослідник буковинського фольклору 
Т. Дишкант зазначав: «Прийшли неолітич-
ні племена з козою і примітивним землероб-
ством, застали на землях України ще племена 
палеолітичної культури з новорічними свята-
ми, де фігурують ведмідь і вовки, і, як бачимо, 
цей поділ фактично зберігся і до сьогоднішніх 

часів. А це означає, що в цілому український 
народ на своїй землі живе, як мінімум, уже 
13–8 тисяч років» [2, с. 27]. Таке твердження 
має під собою етнологічне підґрунтя, оскільки 
в переважній більшості буковинських сіл під 
час Різдва й Нового року в обрядодіях вико-
ристовували живу або зроблену з дерева козу 
та наряджались у вбрання ведмедя.

В українців Буковини коза була символом 
урожаю. Цей культ тотема йде ще з первісних 
часів, коли людина дуже часто й тісно стикала-
ся зі звіриною. Деякі звірі ставали покровите-
лями людини, коли з ними вміло вели дружбу. 
Звірі, захисники роду чи племені, називалися 
«тотемами». У культ тотема входило рядження 
у відповідного звіра, танці та ігри. Можна вва-
жати, що обряд водіння «кози» – це залишок 
тотемізму; він, очевидно, пов’язаний з язич-
ницькими пережитками жертовних обрядів. 

Звичай водити «козу» був поширений 
здавна. Ще в ХІ ст. церква виступила проти 
«поганських звичаїв водити козу». У дохрис-
тиянські часи цей обряд мав магічне значен-
ня – люди прагнули забезпечити собі кращий 
урожай засобом магічних слів:

Де коза туп-туп, там жита сім куп,
Де коза рогами, там жито стогами.

За матеріалами етнографічних польових 
спостережень було встановлено регіон най-
більшого практикування обрядодії водити 
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«козу» на Буковині під час Різдвяних свят. Це 
регіон вздовж річки Пруту та Прутсько-Дні-
стровського межиріччя. 

Коза в уявленні давнього хлібороба 
пов’язувалася також з ідеєю родючості ниви:

Го-го-го коза,
Го-го сірая,
Го-го білая.
Ой розходися, розвеселися
По цьому двору, по багатому.
Де коза рогом – там жито стогом,
Де коза ногою – там жито копою 
[6, с. 18].

Колядування з «козою» на Буковинській Гу-
цульщині в середині ХІХ ст. описує Ю. Федь-
кович: «Жерці (священики бога Лада) ходили 
з ледінями (парубками) і з образом дикої кози 
(дика коза була памятков, що день тогди зачинає 
рости, коли сонце вступає у небесний знак козо-
рога), хата від хати, співаючи пісень Ко-Ладу, 
котрі то пісні і на нас перейшли і котрих ми по-
важати повинні, бо так робя усі чесні народи, аби 
свою старовіччину не забути» [7, с. 606]. 

«Коза» – це театралізований обряд-гра 
з масками, що мав свій усталений сценарій, 
пісенний і музичний репертуар. Основним 
моментом ритуального дійства був танець 
«кози», її «вмирання» і «воскресіння», що сим-
волізували циклічний круговорот часу, прихід 
Нового року [3, с. 185]. 

Усі учасники гри повинні були відповідно 
перевдягатися. Хлопець, який грав «діда», 
одягав кожуха, на спині прилаштовував горб 
із соломи, на голові була кудлата шапка. Він 
робив довгу бороду та вуса з клоччя, у праву 
руку брав сукуватий ціпок або батіг, а лівою за 
мотузок вів «козу».

Голову «кози» виготовляли з дерева, по-
тім розрізали до половини й нижню щелепу 
за допомогою мотузка робили нерухомою – 
це було особливістю колядкової «кози». По-
тім чіпляли борідку з кожушини, випалювали 
ніздрі, очі. На голові свердлили дві дірки для 
рогів. Виготовлену голову «кози» чіпляли на 
палицю, яку виконавець прив’язував до по-

яса, накривали вивернутим кожухом, а до 
другого кінця палиці прив’язували хвіст. Під 
кожух підлазив хлопець.

Головна деталь костюма «кози» – вивер-
нутий кожух. У селянській культурі це є сим-
волом добробуту, багатства, плодючості. Ви-
вертання кожуха – магічне перенесення сил 
родючості на себе. Ю. Федькович зауважує, 
що на Буковинській Гуцульщині траплялося 
спрощене виготовлення «кози» з дерева. Коли 
колядники не мали можливості виготовити 
«козу» із позолоченими рогами, то могли «собі 
справити намальований образ на синім круж-
ку і заправлений на ліску» [7, с. 607].

З «козою» ходили на перший день Різдва. 
У селах Буковинського Передгір’я (Кам’яна, 
Глибочок, Снячів) з «козою» ходили ввече-
рі перед Водохрещами і водили живу козу, 
а не її зображення чи дерев’яну скульптуру 
[4, 1993, т. 3, с. 13]. Провідна роль в обряді 
водіння «кози» належала «циганові» і «жидо-
ві». Спочатку вони заходять до хати, жарту-
ють, просять дарів. Коли господарі виявляють 
бажання дати дари, тоді вони вводять «козу», 
а збоку вже напоготові «лікар». «Дід-жебрак» 
виголошує речитативом жартівливі вірші, ви-
хваляє «козу». «Вона» «гине». Кличуть «ліка-
ря», однак той відмовляється лікувати «дохлу 
козу». Усі жартують, веселяться. Відтак учас-
ники гри брали дари і йшли до іншої хати. 

На Гуцульщині характерним було також 
різдвяне ходіння з «бараном», що можна пояс-
нити важливою роллю, яку відігравало в житті 
гуцулів вівчарство. Принцип зображення «ба-
рана» був подібний до «кози».

Отже, обряд водіння «кози» має глибоке 
дохристиянське коріння. Він закликав кращий 
урожай, добробут у господарство. Люди праг-
нули заслужити в сонця ласки й тому в день 
Коляди приносили жертву, на що натякає об-
ряд водіння «кози». Адже початком релігійно-
го культу було те, що людина почала вмилос-
тивляти вищі сили, щоб не шкодили їй.

З дохристиянських часів бере початок ідея 
вшанування сузір’я Козерога, в яке вступає 
Сонце з початком нового року. Юрій Федь-
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кович, характеризуючи коляди гуцулів, зазна-
чав: «На пам’ятку, що день тогди зачинає при-
бувати, коли сонце вступає у небесний знак 
козорога, носят колядники з собов образ тої 
звіри, але нетенний, красний образ з позоло-
ченими рогами, а не страхопуда, щоб ним діти 
полошити (sic!), як то с часта буває. А козоріг 
має бути так намальований, як єго с первовіку 
малювали: голова і грудниця козорога, а зад 
рибячий. На другім боці кружка може бути 
позолочена звізда» [7, с. 607].

Ще однією формою рядження на Різдво 
був вертеп – живий народний театр з грою 
та атрибутикою переважно на біблійні теми. 
У різних формах він відомий у всіх райо-
нах Буковини. Назва «вертеп» походить від 
праарійських сонячних термінів-архетипів 
вар, вер, вир (оновлення, вирування, від-
родження, ріст) і теп (течія космічних вод і 
плин світової ріки). В українській мові збе-
реглося первісне значення вертепу як водя-
ного виру. «Вертепом», або «вертопом», в 
Україні називають також місце біля водо-
пою. У південнослов’янських говірках архетип 
верт означає «сад». Споріднена з ним і дав-
ньоукраїнська назва саду – «вертоград», що 
асоціюється з Райським садом, де люди дося-
гають просвітлення й духовної зрілості. Отже, 
«вертеп» має небесно-сонячну етимологію.

Пісня-молитва була головним ритуальним 
елементом прадавнього вертепу й називала-
ся «колядкою». Колядка – величальна пісня 
на честь Коляди – Небесної Матері новона-
родженого Сонця. Вона славила й вістувала 
початок нового річного кола обертання Землі 
навколо Сонця. Вертепників-колядників на-
зивали «роковими гостями», бо вони раз на 
рік приносили людям звістку про народжен-
ня Сонця й бажали гарного врожаю в новому 
році. Вони носили із собою восьмипроменеву 
зірку – знак Коляди-Радості.

Уже під час поширення християнства відбу-
лася підміна прадавнього космогонічного міфу 
іншим змістом – мотив народження Сина-
Сонця Матір’ю-Колядою замінено мотивом 
народження Сина Божого Христа Дівою Ма-

рією. Саму назву «вертеп» почали тлумачити 
як печеру, в якій народився Христос. Справді, 
одним із значень цього прадавнього слова є 
«печера» (буквально – піч Духа Сонця).

Існує версія назви вертепу від вертіння. 
Біб лейські легенди відображалися з допомо-
гою лялькових фігурок, розміщених на спіль-
ному крузі, який вертіли навколо вертикальної 
осі [8, с. 62]. 

Учені доводять більшу давність лялькового 
театру від живого. Батьківщиною лялькового 
театру вважають Індію. За легендою, бог Сіва 
закохався так в гарну ляльку, що вдихнув їй 
життя, «щоб побавитися нею». Такого погляду 
дотримувався також І. Франко.

В античному світі зафіксовано існування теа-
тральних вистав за кілька століть до н. е. Зокре-
ма, грецькі філософи Ксенофонт та Арістотель 
залишили описи грецького театру ІІІ ст. до н. е.

У Стародавньому Єгипті під час археоло-
гічних розкопок було виявлено гробницю слав-
ної цариці Гатчапсу, біля мумії якої знайшли 
невеликий човник з дерева і слонової кістки, 
а на ньому – мініатюрну сцену лялькового 
теат ру [9, с. 3]. Це дає підстави говорити про 
історію лялькового театру ще від ХVІІІ ди-
настії єгипетських царів.

Греки перейняли ляльковий театр від єгип-
тян і в період грецького панування над Азією 
поширили його далі на Схід. Від греків запо-
зичили театр римляни, одним із найдавніших 
свідчень чого є твори Горація.

Ляльковий театр від найдавніших часів мав 
суто світський характер, показував типи та 
ситуації буденного життя без релігійних тем. 
Місцем виникнення лялькового театру стали 
будуари й салони знатних дам в Індії та Єгип-
ті, які змушені були через суспільне становище 
та панівні звичаї проводити переважну части-
ну свого життя в мурах гарему і хоча б у ляль-
ковій грі бачили образ навколишнього світу, 
закритого для них. Живий театр виник у Гре-
ції із зовсім інших джерел, з культу деяких по-
пулярних богів, особливо Діоніса, і мав всена-
родний та релігійний характер. Його основою 
був релігійний, співаний усією громадою гімн.
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Про ляльковий театр у середньовічній Єв-
ропі залишилися досить скупі відомості. Як 
він тут виник, точно не відомо, але наведений 
вище матеріал дозволяє зробити висновок, що 
й тут ляльковий театр спочатку мав світський, 
нецерковний характер. 

Уважають, що ляльковий театр прийшов до 
Європи з Візантії або й із Азії в часи хрестових 
походів. У ХVІ ст. починається нова доба в роз-
витку лялькового театру в Європі поряд з роз-
витком міст. Збільшується кількість заможних 
людей, які прагнуть усіляких видовищ. Цей но-
вий етап почався на півдні Італії; його колискою, 
найімовірніше, можна вважати Сицилію. З Іта-
лії оновлений театр поширився далі на захід, до 
Іспанії та Франції. В Іспанії про цей театр відо-
мо ще в першій половині ХVІ ст. Майже одно-
часно, у другій половині ХVІ ст., з’являється 
ляльковий театр у Франції, де він дістав збірну 
назву «маріонеток» від імені Марія (ними тут 
називали ляльок). В Англії поширення театру 
припадає аж на другу половину ХVІІ ст. За-
вдяки розвитку науки, особливо механіки, у цей 
час стає можливим створення нового лялько-
вого театру з механічними ляльками, розкіш-
но обставленою сценою, багатством типажів і 
різно манітністю тем. Лялькова драма почала 
розвиватися в сатиричному та пародійному на-
прямах. Однак цей новий ляльковий театр май-
же не торкнувся безпосередньо нашої території, 
хіба що опосередковано через Польщу.

Отже, лялькова драма і комедія та духовна 
драма про Різдво Христове не є тотожними: 
від найдавніших початків аж до свого розквіту 
в ХVІІ ст. вони ніде не перетиналися, «не змі-
шувалися». Лялькова драма не мала церков-
ного характеру, існувала незалежно від церкви 
або й переслідувалася нею, використовувала 
лише світські сюжети. З другого боку, історія 
зародження релігійної драми і релігійних об-
рядів у Західній Європі показує нам самостій-
не зародження та існування церковної драми 
про Різдво Христове.

Поступово в цій драмі з’являється багато ко-
мічного, світського. Відомо, що ще в 1210 році 
Папа Інокентій заборонив будь-які театральні 

вистави всередині церкви, а також брати в них 
участь духовним особам, оскільки різдвяна дра-
ма на цей час набула вже світського характеру. 

Заборони й несприйняття правителями та 
священиками християнської церкви вертеп-
них дій простежуються й за нашого часу. За 
матеріалами етнографічної експедиції Чер-
нівецького національного університету з до-
слідження українців Канади в 1998 році було 
зафіксовано негативне ставлення священиків 
української церкви провінції Саскачеван до 
рядження молоді під час Різдвяних і Новоріч-
них свят, які відкрито заявляли, що такі об-
рядодії є гріховними [4, 1998, т. 11, с. 16–17]. 
Священики на Буковині також застерігають 
парафіян від участі у вертепних та «маланчи-
них» діях, зокрема з перевдяганням людей у 
дійових осіб живого вертепу, особливо «Ма-
ланки» [4, 1993, т. 1, с. 3–4].

Світські елементи у вертепі відомі на укра-
їнських землях протягом усього періоду роз-
виненого Середньовіччя та в Новий час. Спо-
чатку дуалізм цих складників проявляється в 
такий спосіб, що тільки частина драми, власне 
та, яка заснована на євангельських переказах, 
відіграється за допомогою ляльок, та навіть і 
вона не вся, бо «царів», «пастухів», «жидів» 
грають живі люди; та швидко для спрощення 
гри всі ролі переходять на ляльки, і дуалізм 
між дерев’яними акторами переноситься в 
середину самого вертепу: постає вертеп дво-
поверховий, де на верхньому поверсі розміщу-
ються Вифлеєм і ясла, а на нижньому – місто, 
палата Ірода, площа, на якій ляльки грають 
сцени суто світського характеру.

Досі ще точно не відомо, як така форма 
лялькової гри прийшла до Польщі і в Україну. 
На найдавніші відомості про лялькові ігри на 
Русі натрапляємо ще в ХІІ–ХІІІ ст., але вже 
в перекладі з грецького оригіналу. На думку 
М. Маркевича, походження вертепу в Україні 
можна віднести до часів гетьмана П. Кона-
шевича-Сагайдачного, до 1600–1620 років, 
коли гетьман відновив Київську братську 
школу та Академію. Польсько-український 
етнограф Е. Ізопольський стверджує, що вер-
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Розвідки та матеріали

теп в Україні виник і найбільше поширився в 
1591–1633 роках. Під 1666 роком знайдено 
також писемну згадку про вертеп у матеріалах 
Ставро пігійського братства [1, с. 116]. 

Отож, можна вважати, що в Україні хрис-
тиянізований ляльковий театр виник на початку 
ХVІІ ст., і перші вистави відбулися в Галичині. 
На початку ХХ ст. релігійні християнські тек-
сти почали доповнювати світськими сюжетами 
[11, с. 11]. Такі вистави людям подобалися. Кож-
ний господар вважав за честь прийняти вертеп-
ників у своїй хаті. Вертеп стає традиційним.

Тексти вертепної драми дійшли до нас тіль-
ки з другої половини ХVІІІ ст. Причина цього 
криється, напевне, в «усній традиції» вертеп-
ної драми. В етнографічній літературі трапля-
ється опис вертепу середини ХІХ ст.: «Наш 
вертеп є похідний будиночок з двома поверха-
ми. Зроблений він з тоненьких дощок і кар-
тону. Верхній поверх має балюстраду, за якою 
відбувається містерія, – це Вифлеєм. На ниж-
ньому поверсі трон царя Ірода, долівку обкле-
єно хутром, щоб не було видно щілин, якими 
рухаються ляльки. Кожну ляльку прикріплено 
до дроту. Під долівкою є кінець цього дроту: 
за цей кінець, придержуючи ляльку, вертепник 
вводить її у двері і водить у напрямку, який 
для неї необхідний. Розмова від імені ляльок 
відбувається між дячками, співаками і бурса-
ками то писклявим голосом, то басом – відпо-
відно до потреби. Вся друга частина вистави 
відбувається на другому поверсі» [5, с. 30]. 

Вертепна драма складається з двох частин: 
різдвяної драми й долученої до неї сатирично- 
побутової інтермедії. Перша частина назива-
ється «святою», вона більш-менш стала, а дру-
га, «народна», змінюється залежно від місце-
вих умов, історичного періоду. Обидві частини 
відрізняються ще й мовою. Перша частина 
написана старою книжною мовою зі значною 
кількістю церковнослов’янізмів, а друга ство-
рена народом і мало чим відрізняється від 
сучасної української мови. Про книжне похо-
дження «святої» частини вертепу свідчить та-
кож і те, що вона майже незмінна в усіх відомих 
нам списках вертепів. Друга частина – змінна. 

«Святу» частину вертепної драми виконували 
всі вертепники. Закінчувалася ця драма смер-
тю Ірода, а після його смерті, звичайно, народ 
має радіти, веселитися. Отже, починається 
народно-побутова інтермедія – друга частина 
вертепу, в якій ми спостерігаємо віддзерка-
лення побуту тогочасного населення України, 
коли вертеп був створений.

Вертепні скриньки використовували лише 
як ілюстрацію до колядок. Вертеп проводився 
у формі діалогів. На верхньому поверсі зде-
більшого відбувалися такі сценки: свята ніч – 
народження Христа; приношення дарів трьо-
ма царями; переслідування Іродом Христа; 
втеча Богоматері з Христом і святим Йосифом 
до Єгипту; смерть Ірода. На нижньому повер-
сі грали такі дійові особи: Дід-селянин, Баба, 
Циган, Жид, Лях, Солдат, Запорожець, Ку-
пець, Шинкар та ін.

На Буковині поряд з ляльковим побутував 
«живий» вертеп – специфічний фольклорний 
театр костюмованих виконавців, відомий під 
різними назвами: «Іроди», «Героди», «Коро-
лі», «Ангели», «Пастирі». 

На Буковині він дістав назву «Іроди», 
«Царі» [4, 1993, т. 5, с. 8]. В основі всіх цих 
драматичних вистав лежала загальновідома 
новозавітна версія народження Ісуса Христа. 
Першим у хату входить Ангел (виконавець 
одягнений у білий одяг з прикріпленими до 
спини крилами і шестикутною зіркою в руках), 
який сповіщає людям новину про народження 
Христа, про те, що Ірод намагається вбити 
його. Тут входить Ірод разом зі своїм Воїном; 
одягнені вони по-військовому. Ірод наказує во-
їнові вбивати маленьких дітей, і тому, якщо в 
хаті є малі діти, то вони ховаються за спина-
ми батьків. Потім входить Смерть, одягнена в 
біле, з косою в руках, яку Ірод також намовляє. 
За ними входять Козаки, одягнені в націо-
нальний одяг, які виганяють з хати Смерть ра-
зом з Іродом і Воїном. У цей час входить Жид, 
одягнений у старий одяг, на якому прив’язані 
дзвіночки. У руках він тримає скриньку, в яку 
господарі кидають гроші. Увесь вертеп почи-
нає колядувати [10]. 

IM
FEтону. Верхній поверх має балюстраду, за якою 

IM
FEтону. Верхній поверх має балюстраду, за якою 

Вифлеєм. На ниж-

IM
FEВифлеєм. На ниж-

ньому поверсі трон царя Ірода, долівку обкле-

IM
FEньому поверсі трон царя Ірода, долівку обкле-

єно хутром, щоб не було видно щілин, якими 

IM
FE

єно хутром, щоб не було видно щілин, якими 
рухаються ляльки. Кожну ляльку прикріплено 

IM
FE

рухаються ляльки. Кожну ляльку прикріплено 
до дроту. Під долівкою є кінець цього дроту: 

IM
FE

до дроту. Під долівкою є кінець цього дроту: 
за цей кінець, придержуючи ляльку, вертепник 

IM
FE

за цей кінець, придержуючи ляльку, вертепник 
вводить її у двері і водить у напрямку, який IM

FE
вводить її у двері і водить у напрямку, який 
для неї необхідний. Розмова від імені ляльок IM

FE
для неї необхідний. Розмова від імені ляльок 
відбувається між дячками, співаками і бурса-IM

FE
відбувається між дячками, співаками і бурса-
ками то писклявим голосом, то басомIM

FE
ками то писклявим голосом, то басом – віIM

FE
– ві

відно до потреби. Вся друга частина вистави IM
FE

відно до потреби. Вся друга частина вистави 
відбувається на другому поверсі»IM

FE
відбувається на другому поверсі» [5IM

FE
[5

ма царями; переслідування Іродом Христа; 

IM
FE

ма царями; переслідування Іродом Христа; 
втеча Богоматері з Христом і святим Йосифом 

IM
FE

втеча Богоматері з Христом і святим Йосифом 
до Єгипту; смерть Ірода. На нижньому повер-

IM
FEдо Єгипту; смерть Ірода. На нижньому повер-

сі грали такі дійові особи: Дід-селянин, Баба, 

IM
FEсі грали такі дійові особи: Дід-селянин, Баба, 

Циган, Жид, Лях, Солдат, Запорожець, Ку-

IM
FEЦиган, Жид, Лях, Солдат, Запорожець, Ку-

пець, Шинкар та

IM
FEпець, Шинкар та ін

IM
FEін.

IM
FE.
На Буковині поряд з ляльковим побутував 

IM
FEНа Буковині поряд з ляльковим побутував 

«живий» вертеп

IM
FE«живий» вертеп

театр костюмованих виконавців, відомий під 

IM
FEтеатр костюмованих виконавців, відомий під 

різними назвами: 

IM
FE

різними назвами: 
лі», «Ангели», «Пастирі».

IM
FE

лі», «Ангели», «Пастирі».
На Буковині він дістав назву «Іроди», 

IM
FE
На Буковині він дістав назву «Іроди», 

«Царі» [4, 1993, т.

IM
FE

«Царі» [4, 1993, т.

www.etnolog.org.ua



38

ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 6/2018

Так, наприклад, у селі Хлівище, що на Кіц-
манщині (Прутсько-Дністровське межиріччя) 
«живий» вертеп носить назву «Іроди». У ря-
дженій обрядодії наявні християнські релігійні 
мотиви та жартівливі ігрові моменти. Ходять 
Іроди на Різдво в кожну хату з різдвяним ві-
танням [4, 2001, т. 4, с. 2–5]. 

У с. Кам’янка, що на Глибоччині (у передгір’ї 
Буковини), зі змішаним українсько-румунським 
населенням, у куті села з українським населен-
ням етнографічна експедиція Чернівецького на-
ціонального університету зафіксувала театралі-
зовану виставу колядників під назвою «Банда».

Учасники «Банди», як і Іроди, перевдя-
гаються в Офіцерів, Бабу, Діда. «Банда» не 
колядує, а лише грає сценку переслідування 
турками-мусульманами християн. Турецький 
султан прозвав «бандою» сім’ю вірного хрис-
тиянина Костянтина Франков’яна, у якого було 
три сини. Султан розпорядився відтяти синам 
голови за християнські переконання, а батька 
ув’язнити. Так і зробили, лише Костянтин дав 
відсікти свою голову за врятування життя мен-
шому синові. Такого змісту сценку й розігрують 
учасники «Банди» в різдвяний вечір у хатах 
кам’янчан [4, 1998, т. 9, с. 7–8; 2001, т. 11, с. 5]. 

У тій-таки Кам’янці на Різдво дорослі й 
діти як румунської, так і української части-
ни села перевдягалися в «шандаря», «діда», 
«бабу», «цигана», «жида», «чорта», «паню», 
«дохто ра» та ін., як і маланкові персонажі. 
Таку групу (10–16 осіб) у цьому селі називали 
«Колягою». У «Колязі» мало бути 2–3 «шан-
дарі», 2–3 «баби», 4–5 «дідів», 2–3 «жиди», 
2–3 «цигани», один «лікар» і одна «паня». 

Шандарі (у солдатській з прикрасами фор-
мі) відповідали за порядок «Коляги», вони 
відправляли «Колягу» з хати, брали плату від 
господарів тощо. «Колягу» супроводжували 
музики (труба, бубон, акордеон, скрипка) і хо-

дили вітати з Різдвом лише до хат, де є дорослі 
дівчата [4, 1998, т. 9, с. 3–4]. 

Через два дні після Різдва (на свято 
Штефана) хлопці з «Коляги» організовува-
ли сільські танці. Цікавим є звичай у цьому 
селі вшановувати дівчат, батьки яких найбіль-
ше заплатили в Різдвяну ніч «Колязі». Для 
таких дівчат влаштовували танець «сабаш». 
Перед початком танцю оголошували ім’я дів-
чини, якій буде віддано честь «сабашу». Троє 
хлопців бралися за плечі в лінію і танцювали 
по колу, відступаючи назад, а один з них за-
прошував дівчину і танцював перед ними.

Вертеп зберіг у собі пам’ять дохристиян-
ських елементів пошанування сонця. Адже 
центральним образом-символом, довкола якого 
розгортається все дійство, залишається зірка, 
зоря – знак Коляди, бо з першою вечірньою 
зорею починалося «вертепення»-колядування, 
а з появою вранішньої – завершувалось. По-
ряд із цим головна тема вертепу з введенням 
християнства стає християнською – сценічне 
відтворення дій і обставин народження Ісуса 
Христа, переслідування християн тощо.

Від давнини й до початку ХХ ст. народна 
релігія українців Буковини, а окремі її склад-
ники й до наших днів, була тісно пов’язана з 
природою та з господарським річним циклом. 
Вона була заснована на боротьбі за своє іс-
нування в навколишньому природному се-
редовищі. Ці свята пов’язані однією спільною 
ідеєю: пошанування Сонця і «сонячних» богів, 
боротьба Літа із Зимою, а все це становить 
основу хліборобства. 

Різдвяні рядження мали на меті магічним 
способом через слово, танець, вертепну дію 
вплинути на життя людини, висловити вдяч-
ність і жертовність богові, піднести моральний 
дух людини перед початком нового річного 
життєвого циклу. 
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Summary

Person life consists of the material acquisitions, forming material culture. However, spiritual world is 
a significant and irreplaceable scope of existence in the life of a separate individual and nation in general. 
Accordingly, a clear spiritual culture system of many nations have been formed for millenaries. It includes 
calendar holidays and rituals. Christmas celebrations are considered as the most significant among them.  

Christmas mummings of Bukovyna Ukrainians are investigated in the article. Popular religion of 
Bukovyna Ukrainians is closely connected with nature and economic annual cycle from ancient times to 
the early XXIst century. In the past, it was based on the struggle for existence in the natural environment. 
These holidays are connected with one common idea: the Sun honouring and the sun gods, the struggle 
between Summer and Winter. It forms the basis of farming. Chrisitian Nativity Play is extended with the 
Christianity acceptance in Bukovyna.

Christmas mummings are aimed to influence on the person life, to express gratitude and sacrifice to 
the god, to elate the human being moral spirit before the beginning of a new annual life cycle via the word, 
dance, Nativity Play action.

Keywords: Christmas, mumming, goat, Nativity Play, mythology, nature, the sun, theater.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 
РОДИНИ СИМИРЕНКІВ

Петро Вольвач

УДК  392.3-056.87Сим

Федір Симиренко (1790–1867) уродже-
нець міста Городища Черкаського повіту Київ-
ської губернії. Був кріпаком графині Олексан-
дри Браницької, а в 1818 році отримав довічну 
відпускну (звільнення від підданства) з пра-
вом на вільне мешкання, придбання землі та 
господарювання на власний розсуд. 

Ф. Симиренко був освіченим, добре володів 
французькою мовою, а також мав підприємниць-
кий хист. Одружившись з донькою Михайла 
Яхненка, колишнього кріпака графа Самойлова, 
Анастасією, Ф. Симиренко разом з братами Ях-
ненками (Кіндратом, Степаном і Терентієм) роз-
почав підприємницьку діяльність.

Спочатку родичі-компаньйони орендували 
млини на Черкащині, продавали зерно й бо-
рошно, ганяли до Одеси та інших південних 
портових міст гурти худоби, продавали сирі 
шкіри за кордон. 

За вагомий внесок в економічну розбудову 
Одеси та Півдня України брати Яхненки та 
Ф. Симиренко на початку 30-х років XIX ст. 
були вшановані званнями Одеських купців 
першої гільдії. У 1855 році Ф. Симиренку та 
братам Яхненкам царським указом було при-
своєно звання почесних спадкових громадян 
Російської імперії. 

У нужденному 1830 році фірма українських 
підприємців врятувала від голодної смерті по-
над 10 тисяч мешканців Черкащини, годуючи 
упродовж кількох місяців у своїх садибах тих, 
хто цього потребував. Дещо пізніше один із 
синів Степана Яхненка, Семен, зробив ваго-
мий внесок в економічний розвиток та розбу-
дову Одеси. Він неодноразово обирався депу-
татом міської думи і тривалий час був міським 
головою Одеси, до речі, найбільш успішним за 
всю історію міста.

Фірма «Брати Яхненки – Симиренки» в 
період Кримської (російсько-англійської) вій-
ни надавала величезну матеріальну і фінансо-
ву підтримку армії.

Накопичивши чималий капітал, фірма «Бра-
ти Яхненки – Симиренки» запровадила майже 
в усіх містах України торгівлю цукром, вироб-
ництво якого в державі почало стрімко зроста-
ти. Торгівля цукром значно покращила фінан-
совий стан фірми українських підприємців.

Усвідомивши неабияке значення цукрової 
промисловості як практично нової для України 
галузі, фундатори фірми вирішили налагодити 
власне виробництво. Це завдання вирішувати 
довелося новій, молодій генерації підприємців. 
А батьки, головним чином Ф. Симиренко та 

У розвідці досліджено життєпис та діяльність відомих представників родини українських підприємців Симирен-
ків. Проаналізовано їхній внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва на теренах України, започатку-
вання ними нових напрямів в агротехніці, зокрема в садівництві. Висвітлено меценатську діяльність представників 
родини (підтримка українських видань, театральних та хорових колективів), їхній вклад у гуманітарний та науковий 
розвиток країни.

Ключові слова: родина Симиренків, меценатство, цукрове виробництво, машинобудування, суднобудування, 
садівнича наука, помологія.

Biography and activities of famous representatives of the Symyrenko family as Ukrainian owners are investigated in the 
article. Their contribution to the development of the agricultural industry in Ukraine, the establishment of new trends in 
agrotechnologies, especially in gardening, are analyzed. The patronage of family representatives (the support of Ukrainian 
editions, theatre and chorus collectives), their contribution to humanitarian and scientific development of the country are revealed. 

Keywords: Symyrenko family, patronage, sugar production, machinery construction, shipbuilding, horticulture, pomology. 
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К. Яхненко, були дорадниками молодого по-
коління.

Платон Симиренко (20.XII.1820–
13.I.1863). Серед молодого покоління підпри-
ємців виявився найбільш яскравою і таланови-
тою постаттю. Ф. Симиренко свідомо готував 
собі зміну. Старший син за наполяганням 
батька закінчив престижний економічного 
профілю приватний пансіон Золотова в Одесі. 
Хотів вступити до Московського університе-
ту, але батько залишив Платона вдома. І він 
фактично став його помічником.

П. Симиренко зацікавився цукровим ви-
робництвом і пройшов серйозне стажування 
на Смілянському цукровому заводі графа Бо-
бринського. Кілька років він вдосконалював 
свої знання на найкращих цукрових заводах 
Франції, Німеччини та Бельгії. П. Симиренко 
ініціював будівництво модерного парового цу-
крово-пісочного заводу в с. Ташлик (1844) та 
с. Руська Поляна. Проектуванням, будівни-
цтвом та оснащенням нових і реконструкцією 
старих заводів П. Симиренко займався разом 
із запрошеними із Франції спеціалістами.

Відчуваючи брак технічних і технологіч-
них знань, молодий підприємець вступив на 
навчання до Паризького політехнічного ін-
ституту. І невдовзі отримав диплом інженера-
технолога цукрового виробництва. Одночасно 
П. Симиренко відвідував у Парижі Вищі кур-
си із садівництва.

Усі цукрові заводи фірми українських під-
приємців, завдяки кваліфікованому керівни-
цтву П. Симиренка, виявилися успішними і 
високоприбутковими. Тому фірма отримала 
можливість інвестувати величезні кошти в 
нове виробництво. Підприємці вирішили 
збудувати новий потужний цукровий завод 
у Києві. На Куренівці вони вже обрали від-
повідне місце під його будівництво, проте не-
далекоглядна міська влада та губернські чи-
новники відмовили їм у продажі землі. Тому 
завод вирішили будувати під Городищем, на 
орендованій у графа Михайла Воронцова 
землі, поблизу родинної садиби Симирен-
ків – Платонів хутір. 

За рік до того підприємці поблизу збудували 
великий цегельний завод, який забезпечив спо-
рудження двох потужних багатоповерхових за-
водів – Городищенського пісково-рафінадного 
та машинобудівного. На той час це було справж-
нє будівельно-промислове диво. Проте найбіль-
шим досягненням городищенських підприємців 
стало створення житлового містечка для робіт-
ників та службовців з усією майже сучасною 
інфраструктурою: водогоном, каналізацією, 
центральним опаленням, тротуарами та доро-
гою, що мала тверде покриття та освітлення га-
зовими ліхтарями, якого тоді не було навіть у ро-
сійських столицях. На території Симиренкових 
заводів були збудовані котеджі для спеціалістів, 
цивілізовані гуртожитки для робітників, діяла 
їдальня, початкова школа, церква, крамниці та 
амбулаторія. Власники фірми забезпечили всім 
своїм працівникам соціальний пакет: гідну зарп-
лату, достойні умови праці, відшкодовували ви-
трати робітників і службовців у разі втрати ними 
працездатності, зокрема через інвалідність. 

П. Симиренко, як представник справжньої 
європейської культури, під впливом фран-
цузьких мислителів мріяв створити на своїх 
підприємствах капіталізм із «людським об-
личчям». Зазначимо, що саме ця симиренків-
ська модель капіталізму сьогодні успішно діє 
в багатьох країнах Західної Європи, а також 
Скандинавії.

Проте наміри видатного українського під-
приємця та мислителя суперечили деспотич-
ній сутності Російської імперії. Осередок еко-
номічної свободи та відродження української 
ідентичності був нещадно знищений Росій-
ською імперією як небезпечне гніздо малоро-
сійського сепаратизму.

У 40–50-х роках ХІХ ст. цукрове вироб-
ництво фірми українських підприємців досягло 
найвищої точки свого розвитку. П. Клебанов-
ський свідчив про це так: «У кожній крамниці 
на видному місці красувалися головки цукру 
цієї відомої фірми і кожне велике місто Росії, 
як наприклад Москва, Харків, Нижній Нов-
город, Київ, Кременчук, Єлизаветград, Оде-
са мали величезні комори цукру цієї фірми. Її 
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Розвідки та матеріали

діяльність широко була відома і за кордоном, 
квітла вона, мов рідкісна квітка, живила вона 
безліч люду».

Можна цілком обґрунтовано стверджу-
вати, що завдяки цукровим заводам Яхнен-
ків – Симиренків та їхньому прикладу укра-
їнські цукровики виробляли ¾ цукру-піску та 
⁴⁄₅ цукру-рафінаду від загального обсягу ви-
робництва Російської імперії. Продуктивність 
цукрових заводів в Україні була в 3–6 разів 
вищою порівняно з центральними губернія-
ми Росії. Це досягалося впровадженням під-
приємцями нового обладнання та освоєнням 
більш досконалих технологій.

Городищенський машинобудівний завод 
українських підприємців налагодив виробни-
цтво парових двигунів та іншого обладнання 
для цукрових заводів, започаткував випуск 
сільськогосподарських машин. Промислова 
потужність Симиренкового машинобудівного 
заводу була такою, що підприємці наважилися 
на випуск цільнометалевих кораблів. Два па-
роплави «Українець» та «Ярослав», збудовані 
фірмою, тривалий час були окрасою дніпров-
ського пароплавства.

Великий український патріот П. Симирен-
ко дбав про розвиток національної освіти. При 
заводах діяла школа та технічне училище. Під-
приємець фінансував видання останнього при-
життєвого «Кобзаря» Тараса Шевченка, мав 
намір видати разом з ним підручники для укра-
їномовних шкіл. На жаль, рання смерть видат-
ного підприємця (помер на 43-му році життя) 
завадила реалізації його грандіозних промисло-
вих, економічних та гуманітарних планів.

Смерть П. Симиренка (згодом майже всіх 
засновників фірми) та вороже ставлення до 
українських підприємців шовіністичного цар-
ського уряду спричинили в подальшому за-
непад, а потім і банкрутство славетної фірми. 
Вона залишила яскравий слід в українській 
історії. Її роль в індустріальному поступі Укра-
їни, підготовці технічних кадрів для промис-
ловості та збереженні української людності ще 
й донині лишається недостатньо поцінованою 
і вивченою.

Василь Симиренко (7.ІІІ.1835–1.ХІІ.1915), 
молодший син Ф. Симиренка, є уособлен-
ням гармонійного поєднання в одній людині 
технічного, економічного й організаторського 
генія з талантом гуманітарного громадського 
діяча. 

В. Симиренко – людина високої освіченос-
ті та європейської культури. Він закінчив один 
з найкращих на той час французький пансіон 
у Петербурзі. Батько хотів бачити сина про-
довжувачем своєї справи – цукрового вироб-
ництва. Тому талановитий хлопець вступив 
до Паризького політехнічного інституту, де 
раніше здобував освіту і його старший брат 
Платон. 

Закінчення навчання збіглося зі смертю 
брата. Тому акціонери Городищенських за-
водів підприємства обрали інженера-кон-
структора і технолога цукрового виробництва 
його керівником. Це був один з найтяжчих 
періодів у діяльності славетної фірми «Брати 
Яхненки – Симиренки». Вона втратила май-
же одночасно свого талановитого керівника 
П. Симиренка та багатолітнього дорадника 
Ф. Симиренка. Революційні події в 1861 році 
позбавили підприємство багатьох грошовитих 
кредиторів. Через це заводи Симиренків – 
Яхненків переживали фінансову скруту.

В. Симиренко всіляко намагався оптимі-
зувати виробництво та зменшити витрати на 
транспортування до заводів цукрового буря-
ку. Цього можна було досягти прокладанням 
залізничної колії зі станції Городище-Ворон-
цово. Проте вона мала пролягати через зем-
лі Воронцова, а нащадки князя вимагали від 
підприємця непосильний хабар. В. Симиренко 
намагався уладнати економічні проблеми за-
водів шляхом отримання державного кредиту. 
Місяцями талановитий підприємець оббивав 
пороги високих столичних кабінетів. Однак 
міністерство фінансів відмовило Симиренко-
вій фірмі в наданні кредитів, адже українські 
підприємці, яких українофоби неодноразово 
звинувачували в українофільстві, довго пере-
бували в полі зору поліцейського жандарм-
ського управління. У Петербурзі не забули 
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і про підтримку П. Симиренком опального 
Т. Шевченка, фінансування останнього при-
життєвого видання його «Кобзаря» та читан-
ня поетом крамольних віршів на теплій зустрічі 
з робітниками.

Родич Симиренків, правник, професор 
Київського університету Олександр Кістя-
ківський у своїх спогадах зауважував, що до 
занепаду і подальшої ліквідації фірми «Брати 
Яхненки – Симиренки» долучилися також 
київські та університетські чорносотенці. Не-
ймовірними зусиллями талановитий керівник 
зробив усе можливе, щоб ліквідація підпри-
ємства пройшла безболісно та безконфліктно. 
Прибутковість городищенських заводів, до-
сягнута керівником, дозволила йому за кілька 
років розрахуватися з усіма кредиторами. Сам 
підприємець відмовився на користь дітей стар-
шого брата від частки коштів, отриманих за 
продаж родинного цукрового заводу в с. Таш-
лик. Городищенські заводи фірми були переда-
ні в управління заводської адміністрації, яка й 
довела їх до остаточної ліквідації.

Проте В. Симиренко не відійшов від цу-
крового бізнесу. У сусідньому Корсунсько-
му повіті, с. Сидорівка, інженер на початку 
70-х років ХІХ ст. придбав невеличкий зане-
дбаний державний цукровий завод та кілька-
сот десятин землі для вирощування цукрового 
буряку. Багатолітньою титанічною працею, 
капітальною реконструкцією заводу, запрова-
дженням нового обладнання та технологій, до-
корінною перебудовою як виробництва цукру, 
так і системи вирощування цукрового буряку 
вихованець Паризької політехніки, таланови-
тий інженер-конструктор, технолог та органі-
затор В. Симиренко перетворив Сидорівський 
цукровий завод в одне з найбільш потужних 
і технологічно модерних підприємств тогочас-
ної Російської імперії. Високоякісний цукор та 
пастила із Сидорівського цукрового заводу 
В. Симиренка заполонили ринки не лише Ро-
сії, але і Західної Європи.

Високопатріотичний, вихований на засадах 
європейської демократії та світової культу-
ри В. Симиренко ще в молоді роки дав обіт-

ницю всіляко підтримувати переслідувану 
царизмом та російськими чорносотенцями 
українську культуру. Його вихователем і на-
ставником став відомий український учений-
енциклопедист, видатний історик та активний 
громадський діяч, професор Київського уні-
верситету Володимир Антонович. Саме він 
залучив підприємця до «Старої громади» та 
активної громадської роботи і меценатства. 
З величезного прибутку Сидорівського заводу 
Василь Федорович щорічно виділяв 10 % на 
підтримку української культури. Він запрова-
див спеціальний фонд підтримки українських 
науковців, художників, письменників та діячів 
культури. Стипендіатами цього фонду були 
Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський, 
Михайло Коцюбинський, Павло Чубинський, 
Петро Ніщинський, Іван Франко, Борис Грін-
ченко, українські театральні трупи і навіть хор 
Миколи Лисенка.

В. Симиренко ввійшов в історію україн-
ської культури як один з найбільш плідних ви-
давців «Кобзаря» Т. Шевченка. Свідченням 
великого внеску мецената, Великого Хорса, як 
підприємця втаємничено називали у вузькому 
колі друзів, є найповніше видання «Кобзаря» 
1907 року за редакцією Василя Доманицько-
го. Відомо кілька вітчизняних та зарубіжних 
видань творів Т. Шевченка, що вийшли за 
сприяння Великого Мецената. У знак глибо-
кої вдячності не щедрий на музичні дарунки 
М. Лисенко присвятив йому музику, написану 
на твір Т. Шевченка «Ой виострю товариша». 

Усі україномовні та патріотичні видання як 
в Україні, так і за кордоном виходили за фі-
нансової підтримки Мецената. Широка укра-
їнська громадськість про це дізналася лише на 
похороні підприємця в грудні 1915 року. Тоді 
вінки на домовину Великого Хорса було по-
кладено від Наукового товариства імені Шев-
ченка, а також від таких видань, як «Рада», 
«Киевская старина», «Літературно-науковий 
вісник», «Ukrainische Rundschau» та ін.

В. Симиренко надавав величезну фінансо-
ву та матеріальну допомогу губернським від-
діленням «Просвіти» і Науковому товариству 
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Розвідки та матеріали

імені Шевченка у Львові. На придбання бу-
динку для НТШ у Львові меценат виділив 
250 000 крон (100 тис. рублів золотом).

В. Симиренко – активний учасник ство-
рення недільних шкіл в Україні. Великий 
український патріот під кінець життя мріяв 
про відкриття в Києві Українського політех-
нічного університету. Для цього він зібрав 
величезні кошти. Проте київська чорносо-
тенна влада та міністерство освіти імперії не 
погодилися з вимогою Мецената – усі пред-
мети в ньому мали викладатися виключно 
українською мовою. 

Продавши успішний Сидорівський завод 
та кілька сотень десятин землі, В. Симиренко 
заповів свій великий будинок у Києві з двома 
десятинами землі та садом українським гро-
мадським організаціям. Нині в ньому розмі-
щується Посольство Великої Британії.

Про великого мецената і свого товариша 
Євген Чикаленко сказав так: «Він любив Укра-
їну не лише до глибини душі, але і до глибини 
кишені». Своєю багатолітньою безкорисли-
вою меценатською діяльністю В. Симиренко 
на зламі ХІХ–ХХ ст. сприяв відродженню та 
розвитку пригноблених російським царизмом 
української культури, освіти та науки. Завдя-
ки йому пробуджувалася національна свідо-
мість українського люду, була вихована плеяда 
визначних громадсько-політичних діячів, що 
підготували надійний фундамент для націо-
нально-визвольної революції 1917–1921 років. 
Тож цілком закономірно багато громадсько-
політичних діячів із Симиренкового оточен-
ня стали провідниками Української Народної 
Республіки та Центральної Ради.

Тому і не дивно, що видатного українського 
патріота і його величезний внесок у національ-
не відродження так затято і нещадно нищили 
та паплюжили як чорносотенці, так і більшови-
ки. В. Симиренка, як і всю родину Симиренків 
у шести поколіннях, «вилучили» з української 
історії, культури і науки та «витравили» з на-
родної пам’яті.

Ушанування 185-річчя від дня народжен-
ня В. Симиренка на державному рівні – вінок 

вдячної пам’яті нащадків на безіменну могилу 
Великого Українця.

Левко Симиренко (6.ІІ.1855–24.ХІІ.1919), 
старший син Платона Симиренка, усесвітньо 
відомий український учений садівник та по-
молог, активний діяч народницького руху 70–
80-х років ХХ ст. Навчався в Одеській при-
ватній гімназії Кнері. У 1873 році вступив на 
щойно відкритий у Новоросійському (Одесь-
кому) університеті агрономічний факультет, 
який через відсутність необхідної матеріаль-
но-технічної бази та малочисельність слухачів 
розформували. Більшість студентів перейшли 
на інші факультети. Л. Симиренко повернув-
ся додому, у родинну садибу Платонів хутір. 
Наступного року (1874) він став студентом 
природничого відділення фізико-математич-
ного факультету Київського університету. Ще 
в гімназичні часи, навчаючись в Одесі, юнак 
із загостреним почуттям справедливості брав 
активну участь у молодіжно-студентському 
русі, познайомився з Андрієм Желябовим та 
іншими майбутніми діячами «Народної волі». 
У Києві, де студентський рух був потужніший, 
під впливом старших за віком братів Дебого-
ріїв-Мокрієвичів, з якими студент мешкав на 
квартирі на Тарасівській вулиці, долучився до 
революційної протиурядової роботи. Вона хоч 
і заважала навчанню, але талановитий і гли-
боко обдарований хлопець успішно опанував 
університетський курс наук. Конфлікт сту-
дентів з адміністрацією навчального закладу в 
1878 навчальному році досяг апогею, викликав 
збурення в університеті та спричинив запро-
вадження поліцейського нагляду за молоддю. 
Л. Симиренко також був активним учасни-
ком тих протестних акцій. Двобій студентів з 
адміністрацією наприкінці 1878 року завер-
шився політичними репресіями, звільненням з 
університету та взяттям на військову службу 
майже півтори сотні студентів з різних курсів.

Через вроджену короткозорість студента 
четвертого курсу Л. Симиренка не могли взяти 
до війська. У Київському університеті він теж 
не міг продовжувати навчання. Впливові родичі 
та покровителі (дядько В. Симиренко, О. Кіс-
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тяківський та В. Антонович) врятували хлоп-
ця від покарання і допомогли йому перевестися 
до Новоросійського університету. Тому з кінця 
1878 по осінь 1879 року Л. Симиренко навчався 
на останньому випускному курсі університету. 
Через поліцейські утиски та переслідування 
молодіжний революційний рух з Києва пере-
містився в інші університетські міста, зокрема в 
Одесу. Саме в Одесі активізувалася діяльність 
«Народної волі», очолюваної Андрієм Желябо-
вим, Софією Перовською, Дмитром Лизогубом 
та іншими діячами, з якими тісно співпрацював 
Л. Симиренко. Його кілька разів заарештову-
вали, але він все-таки зміг успішно закінчити 
університет та отримати диплом. Пізніше, уже 
перебуваючи в Мценській пересильній в’язниці 
(Орловська губернія), арештант Л. Симирен-
ко довідався, що учена рада Новоросійського 
університету за одну з останніх наукових робіт 
присудила йому науковий ступінь кандидата 
природничих наук.

Л. Симиренка заарештували пізньої осені 
1879 року в родинній садибі Платонів хутір. 
Під час ретельного обшуку жандарми зна-
йшли в нього вдома безліч компрометуючих 
матеріалів, листування з різними політичними 
діячами, адреси друзів та заборонену револю-
ційну літературу. Заарештованого власника 
університетського диплома доставили до Киє-
ва. В одиночній камері на Лук’янівці, доки ве-
лося слідство, Л. Симиренко перебував упро-
довж зими – осені наступного року. Слідчі та 
суд визнали його винним у належності до анти-
урядової революційної організації та присудили 
до восьми років виселення по етапу до Східного 
Сибіру. Покарання Л. Симиренко як політич-
ний засланець відбував у тюрмах і поселеннях 
у Красноярську та найвіддаленішому куточку 
Східного Сибіру – містечку Балаганську. 

Перебуваючи в сибірському засланні, кан-
дидат природничих наук започаткував ви-
вчення рослинності Красноярського краю, 
організував вирощування в оранжереях про-
мисловця Кузнєцова овочевих і навіть цитру-
сових культур, запровадив промислову куль-
туру сланкого (низькорослого) садівництва.

Більше того, столичне жандармське управ-
ління заборонило Л. Симиренку, науковцю, 
кандидату природничих наук, автору наукових 
публікацій у зарубіжній пресі, повернутися на 
Городищину і поселитися в родинній садибі 
Платонів хутір. Колишньому політв’язню за-
боронялося працювати в державних установах 
та вищих навчальних закладах. Кілька місяців 
подружжя проживало на Курщині, винаймаю-
чи житло.

Аби отримати дозвіл для Л. Симиренка на 
мешкання в родинній садибі, його мати виму-
шена була звертатися до самого царя та міні-
стра внутрішніх справ.

Л. Симиренко як науковець фактично був 
позбавлений роботи, аби вижити та утриму-
вати сім’ю, змушений був зайнятися госпо-
дарством. Він створив плодовий розсадник 
спочатку на власній землі, а потім – на орен-
дованій у графині Катерини Балашової, ро-
дички князів Воронцових. У 1887 році, тоб-
то в перший рік після повернення з Сибіру, 
Л. Симиренко створив власний, пізніше відо-
мий у всьому науковому світі, помологічний 
розсадник. Фактично це була перша науково-
виробнича установа тодішньої Російської ім-
перії. Тому відлік українського наукового са-
дівництва маємо вести від цієї дати, а самого 
видатного вченого потрібно вважати фундато-
ром українського промислового садівництва.

Через кілька років після створення по-
мологічного розсадника науковий світ назвав 
українського ученого «королем вітчизняного 
садівництва». Найавторитетніша наукова уста-
нова світу – Французьке помологічне товари-
ство – надала Л. Симиренку найвищу нагоро-
ду – Велику золоту медаль з викарбуваним на 
ній написом «Людині та вченому, яка зробила 
найбільшу послугу садівництву своєї країни».

Аби детально не висвітлювати роль усес-
вітньо відомого вченого Л. Симиренка, який 
був почесним членом усіх садівничих та по-
мологічних товариств світу, коротко назвемо 
лише найважливіші його досягнення. Ім’я ге-
ніального українського ученого-садівника та 
помолога має бути вписане золотими літерами 
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Розвідки та матеріали

не лише у вітчизняну, але й у світову садівничу 
науку через такі здобутки: 

1. Створення першої в Російській імперії 
науково-дослідної установи – Помологічного 
розсадника Л. П. Симиренка (1887).

2. Створення найбільшої в Європі помоло-
гічної колекції плодових, горіхоплідних, ягід-
них та декоративних культур, яка нараховува-
ла понад 3 тисячі сортів і форм.

3. Опрацювання наукових засад інтродук-
ції плодових рослин та розвінчування хибної 
теорії московського професора-акліматизатора 
О. Греля.

4. Обґрунтування помології як науки і за-
початкування нового виробничо-біологічного 
напряму в ній.

5. Обґрунтування теоретичних і практич-
них засад промислового садівництва, створен-
ня перших промислових садів в Україні.

6. Підготовка тритомної праці «Кримське 
промислове плодівництво» та видання її пер-
шого тому.

7. Формування районів (центрів) про-
мислового плодівництва (Крим, Мелітополь, 
Поділля, Бессарабія, Північний Кавказ, Ки-
ївщина).

8. Створення вітчизняної наукової школи 
садівництва і розсадництва.

9. Опрацювання технології промислового 
садівництва та плодового розсадництва.

10. Організація в Російській імперії науко-
во-дослідної садівничої установи – Салгир-
ської помолого-садівничої станції.

11. Підготовка першої вітчизняної наукової 
праці з помології, яка побачила світ лише через 
40 років після вбивства видатного ученого на 
початку 1920 року.

12. Створення приватної симиренківської 
школи садівництва.

13. Сприяння створенню училища садівни-
цтва в Городищі.

14. Представлення України та Росії на всеро-
сійських та міжнародних виставках садівництва.

15. Участь у міжнародних садівничих фору-
мах та конференціях, отримання на них висо-
ких нагород.

Володимир Симиренко (18.ХІІ.1891– 
18.ІХ.1938), син Л. Симиренка, видатний 
український учений-садівник, помолог, органі-
затор вітчизняної науки. Навчався в гімназі-
ях у Полтаві та Києві. У 1912 році вступив на 
агрономічний факультет Київського політех-
нічного інституту. За участь у студентському 
революційному русі заарештовувався і пере-
бував під поліцейським наглядом.

З початком Першої світової війни В. Си-
миренко звернувся із заявою до керівництва 
інституту про надання відпустки і записався 
волонтером до армії. Проте через вроджену 
короткозорість на фронт студента не взяли. 
Йому, як доброму організатору, доручили на-
лагодження роботи солдатських крамниць та 
забезпечення їх продовольством і товарами 
широкого вжитку. Із цією роботою сумлін-
ний волонтер впорався, тому його призначили 
уповноваженим із забезпечення продуктами 
та промисловими товарами солдатських крам-
ниць усього Південно-Західного фронту.

Командування фронту лишилося задо-
воленим успішною діяльністю студента-во-
лонтера і поклопоталося перед керівництвом 
інституту про продовження відпустки В. Си-
миренку. Тому з фронту він повернувся лише 
наприкінці 1917 року. Він одразу ж поновив 
навчання в інституті, екстерном здав усю за-
боргованість і успішно захистив обов’язкову 
дипломну роботу.

В. Симиренко став одним з організаторів 
кооперативного руху в Україні, створив кілька 
садівничих громадських організацій. Його за-
просили очолити секцію садівництва в Укра-
їнській ученій комісії (прообраз майбутньої 
академії наук).

За часів Гетьманату В. Симиренко в мініс-
терстві земельних справ, яке очолював його 
родич Володимир Леонтович, керував садів-
ничою галуззю. Одночасно молодий науковець 
читав лекції із садівництва на агрономічному 
факультеті рідного Політехнічного інституту. 

Зі створенням Наркомату земельних справ 
В. Симиренко ініціював організацію на вироб-
ничо-науковій базі батьківського помологіч-
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ного розсадника Мліївської садово-городньої 
станції, Центрального помологічного розсад-
ника та Республіканської державної комісії із 
сортовивчення плодових культур. За прикла-
дом України такі інституції через кілька років 
почали створювати у всіх республіках. 

Професор В. Симиренко започаткував 
створення мережі дослідних станцій в основ-
них садівничих зонах України. Він залучив до 
роботи на Мліївській садово-городній станції 
когорту провідних учених з різних галузей 
науки – селекції, часткового сортознавства, 
агротехніки, розсадництва, захисту рослин, 
агрометеорології, економіки, агрономії та 
ґрунто знавства.

Завдяки цьому Мліївська дослідна станція 
впродовж 1920-х років стала головним мето-
дичним центром садівничої науки всієї країни. 
У науково-методичному плані їй підпорядко-
вувалися дослідні станції не лише України, але 
й інших республік, зокрема з території Росії, 
Середньої Азії, Північного Кавказу, Молдо-
ви та Криму. Щороку на Мліївській дослідній 
станції видавалися десятки збірників наукових 
праць, широко анонсованих англійською мо-
вою. Дослідницькі напрацювання Мліївської 
садово-городньої станції були відомі й широко 
поціновані у світі. 

В автобіографії, написаній у перші місяці 
перебування в Лук’янівській в’язниці (кві-
тень 1933 р.), професор В. Симиренко, спо-
діваючись на справедливий розгляд слідчими 
НКВС своєї справи, перерахував головні свої 
досягнення на науковій ниві. На перше місце 
вчений поставив організацію Мліївської на-
уково-дослідної станції садівництва та город-
ництва, яка, за його оцінкою, «є й досі одні-
єю з найкращих в Союзі та одна з кращих на 
світовому рівні». Не менш важливим своїм 
досягненням В. Симиренко вважав створен-
ня наукових програм й опрацювання планів 
розвитку садівничої галузі в країні, участь 
у реформуванні науково-дослідної справи з 
садівництва всієї держави. Високо оцінював 
професор і свою роль у виданні за його ре-
дакцією понад 50 випусків наукових праць 

Мліївської дослідної станції садівництва і 
Всеукраїнського помологічного та науково-
дослідного інституту південного плодово-
ягідного господарства. До своїх незаперечних 
здобутків В. Симиренко відносив також опра-
цювання наукової та виробничої системи і тех-
ніки вирощування садивного матеріалу, яка 
спочатку була прийнята в Україні, а згодом 
усією південною зоною плодівництва держа-
ви. До вагомого переліку своїх досягнень про-
фесор В. Симиренко додав також створення 
маточних сортових фондів плодових культур, 
контроль за якістю садивного матеріалу, за-
провадження його апробації та введення цієї 
системи спочатку в розсадництво України, 
а згодом і всієї держави. Одним з величезних 
здобутків своєї діяльності В. Симиренко вва-
жав опрацювання наукових засад стандарти-
зації сортименту плодових і ягідних культур, 
виконане під його керівництвом упродовж 
1924–1928 років для України, а в 1931 році – 
для південної зони всієї країни. 

Незаперечним творчим здобутком ви-
датного вченого, у чому він хотів переконати 
слідчих, професор В. Симиренко назвав також 
підготовку наукових праць. Він є автором по-
над 200 друкованих аркушів різноманітних 
наукових статей та монографій. Усі вони, як 
зазначив автор біографії, написані на підста-
ві власної науково-дослідної роботи, а також 
на основі напрацювань його учнів та інших 
співробітників, синтезу літературних матеріа-
лів. Серед своїх капітальних наукових праць 
учений назвав такі: «Садовий розсадник» 
(1929 р., 24 друк. арк.), «Плодові асортименти 
України» (1930 р., 32 друк. арк.), «Часткове 
плодове сортознавство» (передане в друк во-
сени 1932 р., близько 75 друк. арк.).

Як зазначав В. Симиренко, на най-
ближчі роки він мав величезні творчі плани. 
У 1932 році він здав у друк найавторитетні-
ший підручник з плодівництва Греля (Гуреля), 
перекладений з англійської на українську мову. 
Учений сподівався завершити в 1933 році фун-
даментальну наукову працю «Виробництво 
садивного матеріалу» (45–50 друк. арк.).
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Розвідки та матеріали

Можна впевнено стверджувати, що за об-
сягом праць із садівництва, помології, сор-
тознавства та розсадництва наукова спадщи-
на професора В. Симиренка не поступається 
доробку його батька Левка Платоновича Си-
миренка.

В. Симиренко був ініціатором створення та 
редактором перших українських фахових ча-
сописів «Вісник садівництва та городництва» 
(1925–1930) й «Українське садівництво та го-
родництво» (1930).

Упродовж 1920–1932 років професор 
В. Симиренко брав найактивнішу участь у під-
готовці висококваліфікованих фахівців різного 
рангу із садівництва, розсадництва, помології 
та сортознавства, від рядових садівників, бри-
гадирів, агрономів до науковців і керівників 
господарств, садівничих об’єднань та трестів, 
урядових і академічних структур.

Учений у різні роки, починаючи з 1920 року, 
працював в одеському, київському, полтав-
ському й уманському сільськогосподарських 
інститутах, викладаючи курси садівництва, 
помології та розсадництва. Професор В. Си-
миренко – один з ініціаторів створення Вищих 
курсів перекваліфікації спеціалістів республі-
канського Наркомзему України, на них він ви-
кладав курс плодівництва.

Створена видатним ученим та організато-
ром науки аспірантура у Всесоюзному інсти-
туті плодових і ягідних культур забезпечила 
підготовку наукових кадрів не лише для інсти-
тутської наукової мережі, але і для вищих на-
вчальних закладів України.

Тому маємо всі підстави стверджувати, 
що професор В. Симиренко і його батько, 
усесвітньої слави вчений-садівник та помолог 
Л. Симиренко, створили унікальну українську 
наукову садівничу школу. Упродовж ХІХ–
ХХ ст. вона посідала провідне місце у світі.

У 1930 році геніальний учений спільно з 
президентом Всесоюзної академії сільсько-
господарських наук академіком Миколою Ва-
виловим організував Всесоюзний науково-до-
слідний інститут плодових і ягідних культур у 
Києві. В. Симиренко розробив довгострокову 

стратегічну програму розвитку садівництва як 
провідної галузі сільського господарства. 

За його задумом, по всій країні в основних 
садівничих регіонах мала бути створена мережа 
дослідних станцій. Причому не лише в Україні, 
але й на території Середньої Азії, Закавказзя, 
Північного Кавказу, Молдови та навіть Росії. 
Розсадник улюбленця Кремля Івана Мічуріна 
в глухому тамбовському містечку Козлові за 
рівнем наукової роботи не підлягав включенню 
до мережі новоствореного Всесоюзного інсти-
туту. Більше того, у зоні його діяльності (Цент-
рально-Чорноземна область та Підмосков’я) 
професор В. Симиренко за згодою академіка 
М. Вавилова мав намір створити дослідні стан-
ції свого інституту. Плани українського вченого 
вороже зустріли як сам І. Мічурін, так і його 
агресивне малоосвічене оточення.

До 1930 року на Мліївській дослідній 
станції було проведено кілька важливих рес-
публіканських і всесоюзних нарад, діяли курси 
пере підготовки садівничих та наукових кадрів, 
відбувалися методичні наради з різних питань 
садівничої науки.

Високий рівень досліджень у створених 
професором В. Симиренком наукових уста-
новах (Мліївській садово-городній дослідній 
станції та Всесоюзному інституті плодових і 
ягідних культур) був загрозливим для провін-
ційної мічурінської псевдонауки. Проте і сам 
І. Мічурін, і його оточення мали досить тісні 
зв’язки з Кремлем та користувалися підтрим-
кою самого Йосипа Сталіна.

Професор В. Симиренко, як справжній сві-
тового виміру вчений та прямолінійна і чесна 
людина, сподівався довести хибність так зва-
них мічурінських методів селекції плодових 
культур у відкритому науковому диспуті. На 
програмній всесоюзній нараді зі стандарти-
зації плодових культур, скликаній Академією 
сільськогосподарських наук та Наркомземом 
СРСР у Києві наприкінці 1931 року, він рі-
шуче та досить аргументовано виступив проти 
нав’язування науковим установам антинауко-
вих мічурінських методів селекції плодових 
культур і директивно-волюнтаристського по-
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ширення по всій країні недосконалих сортів, 
виведених козловськими селекціонерами. Пе-
реважна більшість учасників наради підтри-
мала позицію українського вченого. Нарада 
вирішила через рік (упродовж 1932 р.) провес-
ти обговорення селекційних питань за участю 
провідних селекціонерів та генетиків країни у 
Всесоюзному інституті рослинництва в Ленін-
граді. Аби уникнути кваліфікованого відкри-
того обговорення селекційних та сортознав-
чих проблем, як до цього закликали професор 
В. Симиренко та його однодумці, козловські 
імперіалісти (саме так їх характеризував від-
важний український учений), користуючись 
тісними зв’язками з кремлівськими можно-
владцями, повели шалений наступ на самого 
науковця і на Всесоюзний інститут плодових 
і ягідних культур у Києві. Мічурінський клан 
вдався до брудних політичних доносів, поши-
рення пліток та всіляких вигадок, відвертого 
паплюження професора В. Симиренка та укра-
їнської симиренківської наукової школи. Увесь 
вигаданий козловськими недоброзичливцями 
компромат ліг на благодатний суспільно-полі-
тичний ґрунт, який панував у державі. Профе-
сора В. Симиренка та ще кілька найближчих 
його співробітників заарештували на початку 
січня 1933 року. Пізніше до «шкідників та 
ворогів радянської держави» органи НКВС 
зарахували ще велику групу осіб, головним 
чином, учених і працівників сільськогосподар-
ських організацій. А самого професора В. Си-
миренка, як найбільш відому й авторитетну 
людину, енкаведисти представили «провідни-
ком й організатором шкідницько-шпигунської 
організації». Видатного вченого після трива-
лого катування та допитів кілька місяців утри-
мували в камері смертників і присудили до 
смертної кари через розстріл. Смертний вирок 
замінили на 10 років перевиховання у виправ-
но-трудовій херсонській колонії. У ній світової 
слави учений керував городньо-садівничою 
дільницею та вів підготовку сільськогосподар-
ських кадрів різних професій.

За бездоганну сумлінну працю та зразко-
ву поведінку В. Симиренку зменшили термін 

покарання, а напередодні дня народження в 
грудні 1936 року звільнили з колонії. Профе-
сор В. Симиренко, намагаючись реабілітува-
тися, поїхав до Москви шукати захисту у сво-
го старшого товариша і соратника, президента 
Всесоюзної академії сільськогосподарських 
наук, академіка М. Вавилова.

Однак, не без участі найближчого мічурін-
ського оточення, учений був знову заарешто-
ваний прямо під час виходу з потяга на Кур-
ському вокзалі столиці. Його супернику та 
недоброзичливцю достатньо було сказати хоч 
одне слово на захист видатного українського 
науковця, але обласканий владою улюбленець 
Кремля на цей вчинок не наважився. В. Си-
миренку на вже пріснопам’ятній Луб’янці до-
велося пройти нове коло тортур і допитів. На-
віть високі московські фахівці із фальшування 
кримінальних справ у діях професора В. Си-
миренка не знайшли складу злочину. Однак 
енкаведистська репресивна структура не від-
пускала зі своїх кривавих лабет жодного, хто 
до неї потрапляв. Професора знову відправили 
на трудове перевиховання. Цього разу В. Си-
миренко його проходив в Обоянському плодо-
во-розсадницькому радгоспі в Курській облас-
ті. Видатному українському вченому доручили 
створити найбільший у країні зразковий сад-
гігант. Відповідного рівня фахівця для реаліза-
ції такого грандіозного плану не знайшлося ні в 
середовищі мічурінських політиканів, ні в самій 
Тімірязєвській сільськогосподарській академії, 
де з 1915 року діяла перша в Росії кафедра пло-
дівництва. До речі, тоді батькові В. Симиренка 
Л. Симиренку першому серед вітчизняних уче-
них запропонували її очолити.

Професор В. Симиренко ще встиг посадити 
в Обояні свій останній великий промисловий 
сад. Уже втретє видатного вченого заарешту-
вали в березні 1938 року. Можна припустити, 
що і цей арешт також не обійшовся без сприян-
ня недоброзичливців з Мічурінська, для яких 
В. Симиренко був небезпечний навіть під на-
глядом енкаведистів.

Професору В. Симиренку, як зазначав 
голова Комітету державної безпеки УРСР 
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М. Голушко в травні 1991 року, інкриміну-
вали, що він у 1931 році нібито організував 
контрреволюційну групу зі спеціалістів ке-
рованого ним науково-дослідного інституту 
садівництва, яка ставила за мету повалити 
радянську владу та встановити в Україні бур-
жуазно-демократичний лад. Із цією метою 
група використовувала методи шкідництва, 
диверсій та шпіонажу на користь іноземних 
розвідок (лист голови Комітету державної 
безпеки УРСР М. Голушка народному депу-
тату УРСР Миколі Артеменку № Б-1122 від 
21 травня 1991 року).

Досить показово, що головний кадебіст 
Республіки уникнув використання первинного 
звинувачення, висунутого професору В. Си-
миренку в 1933 році: «Контрреволюционная 
деятельность сводилась к агитации среди со-
трудников НИИ плодово-ягодного хозяйства, 
вредительству – отказу от введения в се-
лекционную работу института и системы его 
учреждений методики Мичурина, задержке 
с разработкой стандартных ассортиментов 
для пригородных районов, противодействия 
введению государственного контроля дачного 
материала». Безглуздість такого звинувачення 
розуміли навіть московські слідчі з Луб’янки. 
Тому для досягнення «розстрільної мети» мі-
чурінці та слідчі у карній справі професора 
В. Симиренка головну увагу зосередили на 
шпигунській діяльності на користь іноземних 
держав і шкідництві.

Як показало спеціальне розслідування 
справи професора В. Симиренка Головною 
військовою прокуратурою СРСР, проведене 
в 1957 році, жоден пункт обвинувальних актів 
1933 та 1938 років не підтвердився.

Під тиском світової наукової громадськос-
ті, звернень родичів та соратників професора 
В. Симиренка військова прокуратура Воро-
незького військового округу ухвалила відмі-
нити і постанову прокуратури НКВС та про-
куратури СРСР від 2.09.1938 року стосовно 

В. Симиренка за відсутністю складу злочину. 
А 26 травня 1960 року військовий трибунал 
Київського округу відмінив постанову суд-
трійки при колегії ГПУ УРСР від 9–11 квітня 
1933 року щодо В. Симиренка також за від-
сутністю складу злочину.

Отже, як у 1933, так і в 1938 році кримі-
нально-розстрільні справи професора В. Си-
миренка та інших фігурантів були сфабрико-
вані НКВС на замовлення мічурінських та 
кремлівських злочинців.

Незважаючи на повну реабілітацію видат-
ного ученого, професора В. Симиренка, яка 
відбулася ще в 1960 році, у суспільстві та на-
віть у науковому середовищі несправедливо 
культивується якесь упереджене ставлення 
як до його роботи, так і до його творчої спад-
щини. Наукові праці ученого замовчуються і 
не перевидаються. Ім’я професора В. Сими-
ренка до цього часу лишається не вшанованим 
належним чином у жодній створеній ним на-
уковій установі, чи то в навчальному закладі, 
у якому він працював. Лише через 85 років 
після загибелі всесвітнього виміру вченого на 
адміністративно-науковому корпусі Дослід-
ної станції помології у Млієві зусиллями ен-
тузіастів встановлено першу пам’ятну дошку.

Навіть після запізнілої реабілітації в Укра-
їні не було відзначено жодної ювілейної дати 
видатного українського вченого-садівника, по-
молога та організатора науки. За всі роки, як 
після смерті, так і після реабілітації професора 
В. Симиренка, не перевидано жодної його на-
укової праці, а вони мають величезне значення 
для сучасного промислового садівництва та на-
уки. Саме із цим пов’язана відмова вченої ради 
Інституту садівництва УААН (нині – НААН 
України) від 12 грудня 2006 року присвоїти ім’я 
професора В. Симиренка цій установі.

Тому відзначення у 2021 році 130-ліття від 
дня народження видатного ученого буде хоч 
і запізнілою, але гідною даниною нащадків 
пам’яті В. Симиренка.
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Summary

Biography and activities of famous representatives of the Symyrenko family as Ukrainian enterprisers 
are investigated in the article. Their contribution to the development of the agricultural industry in Ukraine, 
the establishment of new trends in agrotechnologies, especially in gardening, are analyzed. The patronage of 
family representatives (the support of Ukrainian editions, theatre and chorus collectives), their contribution 
to humanitarian and scientific development of the country are revealed. 

The former serf Fedir Symyrenko (1790–1867) is a native of Horodyshche, Cherkasy district, Kyiv 
province. He has got status of a honorary hereditary citizen of the Russian Empire at the beginning of the 
1830s for the significant contribution to the economic development of Odesa and South of Ukraine. The 
firm Yakhnenko – Symyrenko Brothers has given uncommonly large material and financial supporting of 
the army during the Crimean (Russian-Turkish) War. The Ukrainian owners company has saved over ten 
thousand inhabitants of Cherkasy region from famine in 1830. 

Platon Symyrenko (20 December 1820 – 13 January 1863) is known as the most prominent and 
talented figure among a young generation of enterprisers. He has studied at Paris Polytechnical Institute 
and got a diploma of the engineer and technologist of sugar production. All sugar plants of the Ukrainian 
owners firm are known as successful and highly profitable owing to his skilled management. Cottages for 
the specialists, civilized hostels for the workers have been built on the territory of Symyrenko plants. A 
canteen, elementary school, technical college, church, shops and dispensary have been situated there. The 
industrialist has financed the publication of the last Kobzar in Taras Shevchenko lifetime. He has also 
intended to publish textbooks for Ukrainian-speaking schools. 

Vasyl Symyrenko (7 March 1835 – 1 December 1915) has continued the family business successfully. 
He has been able to optimize the work of sugar plants in the conditions of economic depression, persecution 
by the Black-Hundred organizations through his Ukrainophilia.  Vasyl Symyrenko has assigned annually 
10 % of the uncommonly large income of Sydorivskyi plant to support Ukrainian culture. He has established 
a special fund to espouse Ukrainian scientists, artists, writers and culture figures. Mykhailo Drahomanov, 
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Mykhailo Hrushevskyi, Mykhailo Kotsiubynskyi, Pavlo Chubynskyi and others are known as its scholarship 
holders. Financial assistance has been given to the province departments of Prosvita and T. Shevchenko 
Scientific Society in Lviv. 

Levko Symyrenko (6 February 1855 – 24 December 1919) is an elder son of Platon Symyrenko, 
a worldwide known Ukrainian scientist, horticulturist and pomologist, an active figure of the Narodniks 
movement of the 1920s–1930s. In 1879 he has been arrested and exiled to Eastern Siberia for 8 years 
because of the membership in the antigovernmental revolutionary organization. In 1887 Levko has returned 
from exile and created own pomological arboretum, known later in the whole scientific world. Essentially 
L. Symyrenko has become the founder of Ukrainian scientific school of horticulture and nursery gardening. 

His son Volodymyr Symyrenko (18 December 1891 – 18 September 1938) has continued the work. 
He is known as an outstanding Ukrainian scholar- horticulturist and pomologist, Ukrainian science organizer. 
The scientist has been arrested for three time by the bodies of the People’s Commissariat for Internal 
Affairs, exiled. Though despite this fact his scientific heritage consists of over 200 printed sheets of various 
scientific articles and monographs (Garden Arboretum (1929, 24 printed sheets), Fruity Assortments of 
Ukraine (1930, 32 printed sheets), Partial Fruity Variety Studying (it is given over to the printing in the 
Fall 1932, about 75 printed sheets)). A unique Ukrainian scientific horticultural school created by Levko 
and Volodymyr Symyrenky has been considered as a leading institution in the world during the ХІХ–
ХХ centuries.

Keywords: Symyrenko family, patronage, sugar production, machinery construction, shipbuilding, 
horticulture, pomology. 
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Голод 1932–1933 років на кубані  
за архівними документами 

та матеріалами періодичної преси

Ірина Скибіцька

УДК  930.25:94(470.62)“1932/1933”

23 листопада 2018 року в Україні відзнача-
ли 85-ту річницю Голодомору 1932–1933 ро-
ків, визнаного міжнародною спільнотою гено-
цидом українського народу. Серед 7–10 млн 
його жертв (за різними підрахунками) 1 млн 
становить населення Північного Кавказу (за 
даними англійського історика Р. Конквеста). 
З них 80 % складають мешканці північно-за-
хідних районів Кубані [20].Кубанський дослід-
ник В. Ракачов уважає, що під час підрахунку 
загиблих від голоду необхідно зіставляти дані 
про офіційно зареєстровану кількість смертей 
у цих роках (близько 5,7 млн. у 1933 р.) з не-
відображеним у статистиці спадом чисельності 
населення регіону – 6,7 млн осіб. Жертви го-
лоду з-поміж цих померлих становлять близь-
ко 50 %, тобто понад 3 млн осіб [28]. На сьо-
годні такі дані залишаються неповними через 
згортання теми голоду в російських наукових 
дослідженнях та брак вільного доступу до ар-
хівних матеріалів цього періоду.

Однак у кубанських родинах про голод 
1932–1933 років знали не з чуток і завжди 
пам’ятали. Наочним це стало навесні 2009 року, 
коли в Краснодарському державному історико-
археологічному музеї-заповіднику ім. Є. Д. Фе-
ліцина відбулася виставка «Розсекречена траге-

дія: голод на Кубані в 1932–1933 рр.». Кубанці 
не лише виявили до неї жвавий інтерес, але й по-
чали передавати до експозиції музею додаткові 
свідчення трагедії: записи спогадів очевидців, 
світлини. Важливим складником експозиції ста-
ли матеріали Центру документації новітньої іс-
торії Краснодарского краю. Загальна кількість  
розсекречених документів була досить незнач-
ною, але їхній зміст дає змогу об’єктивніше 
оцінити трагедію, що охопила Кубань у період 
суцільної колективізації. Документи свідчать, 
що врожай 1932 року виявився значно нижчим 
від запланованого внаслідок сильної посухи та 
агротехнічних помилок восени 1931 року. Це не 
вплинуло на план хлібозаготівель, який був зни-
женим лише на 1 млн центнерів [21]. Зокрема, 
Старомінський райком ВКП (б) своєю поста-
новою повідомляв, що додатковий план хлібо-
заготівель у розмірі 2300 тонн пшениці район 
прийняти не може, тому що запланований обсяг 
сівби вичерпав усі можливості, включаючи фу-
ражне зерно і фонди громадського харчування. 
Окремі колгоспи закуповували хліб у сусід-
ньому Павлівському районі [8]. Проте під за-
грозою зриву опинилося постачання міст краю, 
і влада запровадила в районі продрозверстку. 
При цьому одноосібники та заможні господар-

У статті проаналізовано архівні документи Центру документації новітньої історії Краснодарського краю і публі-
кації емігрантської преси 30-х років ХХ ст., що стосуються теми Голодомору на Кубані. Охарактеризовано партійні 
постанови та систему репресивних заходів радянської влади щодо селянства Кубані, практику занесення станиць на 
«чорні дошки». Розглянуто тематику публікацій зарубіжної преси цього періоду.

Ключові слова: голод на Кубані, продрозверстка, виселення. 

The archival documents of the Documentation Centre of the Newest History of Krasnodar Region and the published works 
of the emigrant press of the 1930s, concerning the Holodomor theme in Kuban, are analyzed in the article. The party decrees 
and the system of repressive measures of the Soviet authority as to the Kuban peasantry, the practice of stanitsas putting down 
on the black tables are described. The published works themes of the foreign press of this period are considered. 

Keywords: famine in Kuban, prodrazvyorstka, removal.
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ства сукупно мали поставити 18 523 центнери 
продовольчих культур, а колгоспники – лише 
12 477 центнерів для виконання плану [10]. До 
кінця травня Старомінський райком ВКП (б) 
ужив низку заходів через невиконання додат-
кового плану хлібозаготівель. Куркульські та 
заможні господарства за невиконання плану 
притягували до судової відповідальності [7]. На 
початку серпня цей райком прийняв план екс-
порту пшениці та ячменю на поточний місяць: 
2453 тонн пшениці і 1500 тонн ячменю [9]. За 
сухими цифрами стояли катастрофічні наслідки 
для кубанських станиць та їхніх жителів. На-
гадаємо, що Політбюро ЦК ВКП (б) затвер-
дило план хлібозаготівель на серпень 1932 року 
в розмірі 285 млн пудів зерна, з них для Пів-
нічного Кавказу – 60 млн пудів і для Украї-
ни – 100 млн пудів, тобто левова частка числа 
областей, країв і республік СРСР [26]. У серпні 
Північно-Кавказький крайком ВКП (б) визнав 
факт зриву хлібозаготівель і звинуватив у цьому 
місцевих комуністів. Влада застосувала найжор-
сткіші заходи до «саботажників». Було прийня-
то постанову «Про охорону майна державних 
підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення 
суспільної (соціалістичної) власності» (серпень 
1932 р.), текст якої написав особисто Сталін.

Для реалізації плану хлібозаготівель в 
Україні та на Північному Кавказі 22 жовтня 
1932 року Політбюро ЦК ВКП(б) створи-
ло надзвичайну комісію, яку очолив секретар 
ЦК ВКП (б) Л. М. Каганович. До її складу 
входили також Г. Г. Ягода (ОГПУ), Я. Б. Га-
марник (ПУРСЧА), А. І. Мікоян (Нар-
комторгу), А. В. Косарев (ЦК ВЛКСМ), 
М. А. Чернов (Комітет заготівель СТО), 
Т. А. Юркіна (Колхоспцентр СРСР) [26]. 
4 листопада 1932 року бюро Північно-Кав-
казького крайкому ВКП (б) прийняло Поста-
нову «Про хід хлібозаготівель і сівби по райо-
нах Кубані», яку було опубліковано у крайовій 
газеті «Молот» 5 листопада 1932 року. У ній, 
зокрема, зазначалося: «Зважаючи на особливо 
ганебний провал плану хлібозаготівель і ози-
мої сівби на Кубані, поставити перед партор-
ганізаціями в районах Кубані бойове завдання 

зламати саботаж хлібозаготівель і сівби, орга-
нізований куркульським контрреволюційним 
елементом, знищити опір тих сільських кому-
ністів, які стали фактичними провідниками 
саботажу, і ліквідувати несумісну зі званням 
члена партії пасивність і примиренство до сабо-
тажників. Забезпечити швидке зростання тем-
пів, повне й безумовне виконання планів сівби 
і хлібозаготівель, чим домогтися згуртування 
партійних рядів і зміцнення колгоспів» [25]. 

Головним важелем проведення хлібоза-
готівель на Кубані стали репресивні заходи 
економічного та адміністративного характеру. 
Станиці заносили на так звані чорні дошки, ви-
селяли родини заможних селян. За зрив плану 
щодо хлібозаготівель у листопаді 1932 року на 
«чорну дошку» потрапили станиці Полтав-
ська (Слов’янського р-ну), Новорождествен-
ська (Тихорецького р-ну), Стародерев’янківська 
(Канівського р-ну) та ін. Занесення на «чорну  
дошку» передбачало негайне припинення до-
везення товарів до станиці й вивезення з коо-
перативних крамниць усіх наявних товарів; повне 
припинення кооперативної і державної торгівлі на 
місці; повну заборону колгоспної торгівлі як для 
колгоспів, колгоспників, так і для одноосібників; 
припинення всякого роду кредитування та до-
строкове стягнення кредитів та інших фінансових 
зобов’язань; перевірку й очищення органами РСІ 
працівників колгоспних, кооперативних та дер-
жавних установ від чужих і ворожих елементів; 
вилучення органами ОГПУ контрреволюційних  
елементів, організаторів саботажу хлібозаготі-
вель і сівби. Усі ці факти відображено в докумен-
тах [6]. За даними Є. М. Осколкова, до середи-
ни січня 1933 року з кубанських станиць було 
виселено за «саботаж» хлібозаготівель близько 
63,5 тис. осіб [23]. 

На 4 грудня 1932 року Секретнополітич-
ний відділ ОГПУ повідомляв, що «з початку 
операції по всіх районах краю заарештовано 
куркульського і антирадянського елементу 
13 803 осіб, до яких входить 1105 осіб учасни-
ків 164 контрреволюційних угруповань і двох 
контрреволюційних організацій. Засуджено су-
дами 6007 осіб, засуджено до ВМСЗ (розстрі-

IM
FEвизнав 

IM
FEвизнав 

факт зриву хлібозаготівель і звинуватив у цьому 

IM
FEфакт зриву хлібозаготівель і звинуватив у цьому 

місцевих комуністів. Влада застосувала найжор

IM
FEмісцевих комуністів. Влада застосувала найжор-

IM
FE-

сткіші заходи до «саботажників». Було прийня

IM
FE

сткіші заходи до «саботажників». Було прийня-

IM
FE

-
то постанову «Про охорону майна державних 

IM
FE

то постанову «Про охорону майна державних 
підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення 

IM
FE

підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення 
суспільної (соціалістичної) власності» (серпень 

IM
FE

суспільної (соціалістичної) власності» (серпень 
), текст якої написав особисто Сталін.IM

FE
), текст якої написав особисто Сталін.

Для реалізації плану хлібозаготівель в IM
FE

Для реалізації плану хлібозаготівель в 
Україні та на Північному Кавказі 22IM

FE
Україні та на Північному Кавказі 22 жовтIM

FE
жовт

Політбюро ЦК IM
FE

Політбюро ЦК ВКПIM
FE

ВКП(б) створиIM
FE

(б) створи
ло надзвичайну комісію, яку очолив секретар IM

FE
ло надзвичайну комісію, яку очолив секретар 

анович. До її складу IM
FE

анович. До її складу 

Станиці заносили на так звані чорні дошки, ви

IM
FE

Станиці заносили на так звані чорні дошки, ви
селяли родини заможних селян. За зрив плану 

IM
FE

селяли родини заможних селян. За зрив плану 
щодо хлібозаготівель у листопаді 1932

IM
FEщодо хлібозаготівель у листопаді 1932

«чорну дошку» потрапили станиці Полтав

IM
FE«чорну дошку» потрапили станиці Полтав

ська (Слов’янського

IM
FEська (Слов’янського р-н

IM
FEр-н

ська (Тихорецького

IM
FEська (Тихорецького р-н

IM
FEр-ну), Стародерев’янківська 

IM
FEу), Стародерев’янківська 

(Канівського

IM
FE(Канівського р-н

IM
FEр-ну) та

IM
FEу) та

дошку» передбачало негайне припинення до

IM
FEдошку» передбачало негайне припинення до

вез

IM
FEвезення товарів до станиці й вивезення з коо

IM
FEення товарів до станиці й вивезення з коо

пер

IM
FE

перативних крамниць усіх наявних товарів; повне 

IM
FE
ативних крамниць усіх наявних товарів; повне 

припинення кооперативної і державної торгівлі на 

IM
FE

припинення кооперативної і державної торгівлі на 
місці; повну заборону колгоспної торгівлі як для 

IM
FE

місці; повну заборону колгоспної торгівлі як для 
колгоспів, колгоспників, так і для одноосібників; 

IM
FE

колгоспів, колгоспників, так і для одноосібників; 

www.etnolog.org.ua



56

ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 6/2018

лу) 285 осіб. Із загальної кількості заарешто-
ваних на території тринадцяти районів Кубані 
розстрелено 4760 осіб, ліквідовано 43 контр-
революційні угруповання і дві контрреволю-
ційні організації з 504 учасниками. За весь час 
проведення операції на Кубані розкрито 816 ям 
і 51 чорний амбар, вилучено прихованого й роз-
краденого зерна 36 521,15 центнера У низці 
станиць Кореновського, Новопокровського, 
Павловського, Слов’янського та інших районів 
триває масова втеча одноосібників. Зі станиці 
Бейсузької за останню декаду пішло 321 осіб, 
щоночі виїжджає кілька сімей. У станиці Пол-
тавській Слов’янського району серед червоних 
партизанів посилилися антирадянські настрої і 
тенденції до виїзду зі станиці» [13]. 

Заходи політичного впливу торкнулися й 
керівного складу станиць, що супроводжува-
лися чисткою рядів і виключенням із партії. 
Для прикладу, за саботаж хлібозаготівель і 
м’ясозаготовок з партії були виключені голова 
колгоспу ім. Ворошилова станиці Старомінська 
А. С. Федоров і голова правління колгоспу 
«Хуторянин» станиці Старомінська С. І. Галас. 
Серед комуністів станиці Старомінська прове-
ли чистку [11].  Як результат, за даними кубан-
ського дослідника Євгена Осколкова, до кінця 
1932–1933 років із лав партії було виключено 
понад 40 тис. осіб [22].  Завдання ліквідації за-
можного селянства як класу переросло на Ку-
бані в соціальний геноцид проти козацтва, тому 
що саме воно переважало в хлібо заготівельних 
районах. Це яскраво відображено в низці того-
часних документів. Приміром, у спецпові-
домленні № 1 Секретно-політичного відділу 
ОГПУ «Про хід виселення зі станиці Полтав-
ської Північно-Кавказького краю» від 29 груд-
ня 1932 року, представленому начальником 
СПО ОГПУ Молчановим, повідомлялося, що 
на 26 грудня 1932 року до виселення намічено 
2286 сімей, 9440 осіб. Соціально-майновий 
стан виселенців: колишні куркулі – 288 сімей; 
колишні торговці – 54; міцні середняки – 364; 
середняки – 1173; бідняки – 166; кустарі – 33; 
службовці – 30; особи без певних занять – 
21; інтелігенція – 8. У документі акцентовано 

на політичному минулому тих, кого виселя-
ли: служили в білій армії – 356 сімей; родичів 
емігрантів – 41; родичів розстріляних – 27; 
родичів репресованих і висланих – 616 [4]. 
У спецповідомленні Секретно-політичного від-
ділу ОГПУ «Про підсумки виселення з районів 
Кубані» на 26 грудня 1932 року відзначалося, 
що на 28 грудня з тринадцяти районів Кубані 
було виселено 1008 заможних і 998 одноосіб-
них господарств, які злісно саботували сівбу та 
хлібозаготівлі. Соціальний склад тих, кого ви-
селяли: колишніх отаманів – 11 осіб; колишніх 
білих офіцерів – 13; колишніх карателів – 83; 
репатріантів – 20; служили в білій армії – 689; 
білобандитів – 30 [3]. 

Знелюднілі станиці необхідно було кимось 
заселяти. 20 грудня 1932 року Революційна 
військова рада за підписом заступника нарко-
ма оборони М. М. Тухачевського прийняла се-
кретну директиву № 97299 про порядок вербу-
вання, відбору та відправки червоноармійців у 
Полтавську та інші станиці. На початку лютого 
1933 року Кореновський райком ВКП (б) при-
йняв рішення про розміщення переселенських 
червоноармійських господарств у станицях ра-
йону [5]. «11 листопада 1933 року ЦК ВКП (б) 
видав постанову про заселення Північного Кав-
казу сім’ями демобілізованих червоноармійців. 
На початку грудня 1933 року на Кубань прибу-
ли перші ешелони з переселенцями. У станицю 
Медвєдовську прибуло 500 сімей, у станиці Тро-
їцьку і Голубицьку – близько 200 сімей, у ста-
ниці Старомишастовській оселилося 136 сімей. 
Географія переселенців була обширною – від 
Уралу, цент ральних, південних областей Росії 
до українських областей. До середини грудня 
1933 року на Кубань прибуло 105 ешелонів із 
38 504 особами. З них чоловіків – 19 499 осіб, 
жінок – 11 388 осіб, дітей – 617 осіб. Серед при-
булих комуністів була 201 особа, комсомольців – 
3 527 осіб» [28]. 

Наслідки виселення змусили владу дещо 
змінити вектор політики, внаслідок чого 
з’явилася секретна інструкція РНК СРСР і 
ЦК ВКП (б) про припинення масових виселень 
селян, упорядкування процедури арештів і за-

IM
FEлися чисткою рядів і виключенням із партії. 

IM
FEлися чисткою рядів і виключенням із партії. 

Для прикладу, за саботаж хлібозаготівель і 

IM
FEДля прикладу, за саботаж хлібозаготівель і 

тії були виключені голова 

IM
FEтії були виключені голова 

аромінська 

IM
FEаромінська 

ров і голова правління колгоспу 

IM
FE

ров і голова правління колгоспу 
ромінська С.

IM
FE

ромінська С. І.

IM
FE

І. Гал

IM
FE

Галас. 

IM
FE

ас. 
Серед комуністів станиці Старомінська прове

IM
FE

Серед комуністів станиці Старомінська прове-

IM
FE

-
1].  Як результат, за даними кубан

IM
FE

1].  Як результат, за даними кубан-

IM
FE

-
ського дослідника Євгена Осколкова, до кінця IM

FE
ського дослідника Євгена Осколкова, до кінця 

в із лав партії було виключено IM
FE

в із лав партії було виключено 
2].  Завдання ліквідації заIM

FE
2].  Завдання ліквідації за

можного селянства як класу переросло на КуIM
FE

можного селянства як класу переросло на Ку
бані в соціальний геноцид проти козацтва, тому IM

FE
бані в соціальний геноцид проти козацтва, тому 
що саме воно переважало в хлібоIM

FE
що саме воно переважало в хлібозагIM

FE
заг

репатріантів

IM
FE

репатріантів
білобандитів

IM
FE

білобандитів – 30

IM
FE

– 30
Знелюднілі станиці необхідно було кимось 

IM
FEЗнелюднілі станиці необхідно було кимось 

заселяти. 20

IM
FEзаселяти. 20 гру

IM
FEгрудня 1932

IM
FEдня 1932грудня 1932гру

IM
FEгрудня 1932гру

військова рада за підписом заступника нарко

IM
FEвійськова рада за підписом заступника нарко

ма оборони М.

IM
FEма оборони М. М.

IM
FEМ. Тух

IM
FEТухачевського прийняла се

IM
FEачевського прийняла се

кретну директиву

IM
FEкретну директиву №

IM
FE№

вання, відбору та відправки червоноармійців у 

IM
FEвання, відбору та відправки червоноармійців у 

Полтавську та інші станиці. На початку лютого 

IM
FEПолтавську та інші станиці. На початку лютого 

1933

IM
FE

1933 року 

IM
FE

року Кореновський райком ВКП

IM
FE

Кореновський райком ВКП
йняв рішення про розміщення переселенських 

IM
FE

йняв рішення про розміщення переселенських 
червоноармійських господарств у станицях ра

IM
FE

червоноармійських господарств у станицях ра
йону

IM
FE

йону

www.etnolog.org.ua



57

Розвідки та матеріали

вантаження місць ув’язнення. Зокрема, там за-
значалося: «ЦК і РНК СРСР вважають, що 
завдяки нашим успіхам у селі настав момент, 
коли ми вже не потребуємо масових репресій, 
що зачіпають, як відомо, не тільки куркулів, а й 
одноосібників і частину колгоспників» [1].

Події, пов’язані з колективізацією, хлібо-
заготівлями й масовим голодом у багатьох 
хліборобських регіонах Радянського Союзу 
знайшли відгук і в емігрантському середови-
щі. Тогочасні емігрантські газети та журнали 
рясніли новими, не відомими досі словами: 
«колгоспники», «трудодні», «чорні дошки». 
В емігрантських виданнях відбивали більш-
менш реальні події й оперували справжніми 
документами й матеріалами радянської періо-
дичної преси, десь скочувалися до рівня пліток 
і домислів. Те, що відбувалося в Україні або на 
Кубані, Дону, Поволжі, іноді набувало в цих 
нарисах гіпертрофованих форм.

Особливу увагу приділяли так званим лис-
там з Батьківщини. Справді, певна кількість 
листів із рідних місць могла правдами й неправ-
дами, через десяті руки доходити до адресатів 
у Парижі або Белграді, але загалом складно 
уявити вільне листування радянських людей зі 
своїми закордонними, за радянськими мірка-
ми – білоемігрантськими родичами, та, до того 
ж, із негативними подробицями радянської дій-
сності. Влада активно стежила за цим. Напри-
клад, якщо звертатися до офіційних документів, 
то у квітні 1932 року постановою Політбюро 
ЦК ВКП(б) із СРСР була вислана кореспон-
дентка «Дейлі експрес» Клейман, яка, на думку 
влади, подала в пресу наклепницькі й провока-
ційні матеріали про «повстання і голодні бун-
ти» [26]. Цілком імовірно, що деякі «листи із 
Батьківщини» писали тут, у редакції, люди, що 
мали дуже розпливчате уявлення про життя в 
колгоспі. Подробиці про життя в Радянському 
Союзі, справжні й вигадані, охоче друкували 
емігрантські виданнями у всьому світі. Зупини-
мося лише на деяких матеріалах, присвячених 
темі голоду на Кубані.

Найбільший інтерес як історичне джерело 
має наказ № 1 коменданта станиці Полтавської 

Слов’янського району Північно-Кавказького 
краю Кабаєва від 17 грудня 1932 року. Він був 
опублікований у журналі «Кавказький козак», 
№ 7 (121), за вересень – жовтень 1933 року [18]. 
Цей журнал видавався в Белграді кубанськими 
й терськими козаками-емігрантами. Текстоло-
гічний аналіз, а також зіставлення фактів, відо-
бражених у наказі, з архівними документами, 
підтверджують справжність згаданого історич-
ного джерела. У наказі йдеться про занесення 
станиці Полтавської на «чорну дошку», оскільки 
вона «незважаючи на всі вжиті заходи, продо-
вжує злісно саботувати всі господарські заходи 
Радянської влади і явно йде на поводі в курку-
ля». Далі перераховувалися репресивні заходи, 
застосовані до жителів станиці: було виселено 
всіх мешканців станиці Полтавської, за винят-
ком громадян, які довели відданість радянській 
владі в громадянській війні, боротьбі з куркуль-
ством, а також членів переселенських комун; 
було розпущено раду станиці Полтавської «за 
явне потурання куркульському саботажу в сівбі 
і хлібозаготівлі» (тобто радянська влада в цій 
станиці де-факто була ліквідована); у станиці 
Полтавській було організовано комендатуру 
(очолював комендант Кабан), яка керувалася 
у своїх діях «особливим становищем». Голов-
ним завданням комендатури було виселення 
мешканців станиці й забезпечення особливого 
режиму до решти жителів – як корінних, так 
і новоприбулих. Жителям станиці забороняли 
носити й зберігати зброю, боєприпаси і бойову 
амуніцію, виїжджати зі станиці, рухатися по 
станиці з моменту настання темряви і до світан-
ку, видовища і збори, будь-яку торгівлю – як 
на базарах, вулицях і площах, так і в окремих 
господарствах, ламати, розбирати і знищувати 
всякого роду будівлі, засоби виробництва, на-
садження тощо. За всі порушення цього наказу 
загрожувало застосування найсуворіших захо-
дів як адміністративного, так і судового поряд-
ку, аж до розстрілу.

Опублікований наказ підтверджується 
справжніми архівними документами. У Цент-
рі документації новітньої історії Краснодар-
ського краю є протокол № 39 засідання бюро 
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Слов’янського районного комітету ВКП (б) від 
26 листопада 1932 року [12]. Документ зна-
читься під грифом «цілком таємно» і в ньому 
йдеться про занесення станиці Полтавської 
на «чорну дошку» «як тих, хто особливо зліс-
но саботують хлібозаготівлі й осінню сівбу». 
Далі перераховуються заходи, переважно ре-
пресивного характеру щодо жителів станиці 
Полтавської. Дивним видається те, що тек-
стологічно й фактологічно архівний документ, 
розсекречений уже в наші дні, і наказ комен-
данта станиці Полтавської, опублікований в 
емігрантському журналі 1933 року, є досить 
подібні. Безумовно, це ще одне підтвердження 
справжності опублікованого наказу. Залиша-
ється лише здогадуватися, якими шляхами міг 
такий документ потрапити в Белград, власне 
до редакції журналу «Кавказький козак».

Інші матеріали, опубліковані в «Кавказькому 
козаку» про становище на Кубані під час хлібо-
заготівель і масового голоду, на жаль, не мають 
такої документальної достовірності. Напри-
клад, у журналі № 5 (119) за червень 1933 року 
був опублікований матеріал (передрук із га-
зети «Відродження», № 2909), що має назву 
«Людо їдство на Кубані» [17]. Матеріал являє 
собою лист жителя Кубані до свого родича за 
кордон із подробицями страшного голоду й ма-
сового людожерства в цьому населеному пункті. 
Назва останнього не вказується, але в тексті 
трапляється не характерний для Кубані термін 
«село». Відомо, що там сільські населені пункти 
(козачі) були представлені станицями й хутора-
ми. Села існували лише на території колишньої 
Чорноморської губернії, однак ця територія на 
той період до Кубані не належала. У листі йдеть-
ся про масове вбивство дітей, торгівлю людським 
м’ясом, про нібито знайдені сотні людських голів 
та інші людожерські жахіття. Звичайно, були 
окремі випадки людоїдства як на Кубані, так і 
в інших регіонах СРСР, де лютував голод, що 
підтверджено документально. Страшні вчинки 
здійснювали, зневірившись від голоду, люди, які 
практично збожеволіли. Таких людей виявляли 
і судили. Утім, про людоїдство як масове явище, 
звісно, не може йтися, хоча факти канібаліз-

му згадуються в багатьох джерелах. «“Факты 
продзатруднений отмечены в районах: Курган-
ском, Армавирском, Новоалександровском, 
Лабинском, Невинномысском, Ессентукском, 
Крымском, Анапском, Ейском, Старомин-
ском, Кущёвском, Тихорецком, Медвеженском, 
Ново покровском, Каневском, Краснодар-
ском, Павловском, Кореновском, Майкопском, 
Вёшенском, Калмыцком, Константиновском 
и Тимашевском” По далеко неполным данным 
в этих районах учтено: опухших от голода 
1742 чел.; заболевших от голода 898; умерших 
от голода 740; случаев людо едства и трупоед-
ства 10 чел. В голодающих населённых пунк-
тах имеют место случаи употребления в пищу 
различных суррогатов: мясо павших животных 
(в том числе сапных лошадей), убитых кошек, 
собак, крыс и т. п.» [2]. Важливим джерелом, 
що підтверджує масштабність трагедії, є спо-
гади очевидців, представлені у збірнику «Істо-
рична пам’ять населення Півдня Росії про го-
лод 1932–1933 рр.», виданому за матеріалами 
науково-практичної конференції 2009 року в 
Краснодарі [16]. 

Схожими матеріалами («листами з Батьків-
щини») оперували й деякі інші видання, напри-
клад, журнал «Козак. Вісник Донського отама-
на», що видавався в Парижі. У № 2 за 1933 рік 
невідомий козак із Кубані пише братові за кор-
дон: «За царя жодна людина не померла з голо-
ду, а при свободі тисячами мруть...» [19]. Деякі 
тогочасні емігрантські видання друкували сер-
йозні політичні та економічні огляди становища 
в СРСР. У журналі «За кермом», який видавав-
ся в Парижі з травня 1933 року й позиціонував 
себе як «щомісячний ілюстрований і професій-
ний журнал російського водія», публікувалася 
найрізноманітніша інформація – від літератур-
них творів О. Купріна, І. Буніна і К. Коровіна 
до кросвордів («крестословіца»), гумору, ігор, 
реклами й технічних новинок автомобільної про-
мисловості. Була в журналі також рубрика «По-
літичний огляд». Уже в першому номері журналу, 
що вийшов у світ у травні 1933 року, у цій руб-
риці так висвітлювалося становище в СРСР: 
«Жах, невимовний і неймовірний в тому, що 
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Розвідки та матеріали

немає в Росії кутка, який би не голодував. Най-
багатші хлібні області: Україна, Сибір, Дон, Тав-
рія – розорені, усе в однаковому, безнадійному й 
безвихідному становищі» [14]. 

У спареному № 3/4 (серпень – вере-
сень 1933 року) журналу «За кермом» пода-
но докладний аналіз (передрук із «Русского 
экономического бюлетеня», 1933, № 9) такого 
явища, як голод в СРСР. Кілька тез із цього 
огляду: «Голодом охоплена територія близько 
1 508 000 кв. кілометрів з населенням в 65,9 міль-
йонів осіб»; «В даний час найбільший голод про-
стежується в районах, які в дореволюційний час 
були найбагатшими за кількістю виробленого 
хліба і де сільське господарство найшвидше роз-
вивалося»; «Голодом уражено більшою мірою 
населення сіл, ніж міст»; «Цьогорічний голод 
був підготовлений в попередні роки і пов’язаний 
насамперед з колективізацією та руйнуванням 
індивідуальних господарств» [15]. 

Підтвердженням цього є статистика, за 
якою пік зменшення кількості населення 

припав на середину 1933 року. У Північно-
Кавказькому регіоні 1933 року народилося 
138 861 особа, померло 416 664 осіб. Отже, 
смертність утричі перевищила народжува-
ність; більшість (а це 75,5% померлих) стано-
вили сільські жителі [24].

Насамкінець хотілося б відзначити, що 
українські та російські вчені проторували ве-
ликий і плідний шлях у вивченні причин та 
наслідків голоду 1932–1933 років. Ми маємо 
доступ до багатьох достовірних документів, 
що дають змогу зрозуміти й оцінити причини 
трагедії 30-х років минулого століття. Однак 
для відновлення повної історичної картини 
подій цього періоду необхідний докладний 
аналіз документів, багато з яких сьогодні (як 
і раніше) недоступні для дослідників. У вирі-
шенні цього питання ми можемо лише споді-
ватися на розуміння з боку влади, адже тільки 
об’єктивний підхід до історичних подій дозво-
ляє позбавлятися від різних міфологем і спроб 
використання трагедії в політичних цілях. 

1. Инструкция СНК СССР и ЦК ВКП(б) о пре-
кращении массовых выселений крестьян, упоря-
дочивании производства арестов и загрузке мест 
заключений. 8 мая 1933 г. Центр документации 
новейшей истории Краснодарского края (далее – 
ЦДНИКК). Ф. 1075. Оп. 1. Д. 66 а. Л. 22–22 об.

2. Информация Секретнополитического отде-
ла ОГПУ о голоде в районах Северо-Кавказского 
края от 7 марта 1933 г. ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 11. 
Д. 42. Л. 62–64. Цит. по: http://www.pseudology.
org.

 4. О ходе выселения из станицы Полтавской 
Северо-Кавказского края: Спецсообщение № 1 се-
кретнополитического отдела ОГПУ от 29.12.1932. 
ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 514. Л. 402. Цит. по: 
http://www.pseudology.org.

3 Об итогах выселения из районов Кубани: 
Спецсообщение № 7 Секретнополитического от-
дела ОГПУ от 31.12.1932. ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. 
Д. 514. Л. 403–406. Цит. по: http://www.pseudology.
org.

5. Постановление Кореновского райкома 
ВКП(б) о размещении переселенческих красноар-

мейских хозяйств в станицах района 6–8 февраля 
1933 г. ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 214. Л. 100, 103.

6. Постановление Славянского райкома 
ВКП(б) о проведении репрессивных мер в связи 
с занесением станицы Полтавской на черную до-
ску. 26 ноября 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1863. Оп. 1. 
Д. 89. Л. 18–21.; Постановление Славянского рай-
кома ВКП(б) о усилении репрессивных мер в 
связи с невыполнением плана хлебозаготовок 
в станицах района. 6 декабря 1932 г. ЦДНИКК. 
Ф. 1863. Оп. 1. Д. 89. Л. 34–35.; Постановление 
Тихорецкого райкома ВКП(б) о проведении 
репрессивных мер в станице Новорождествен-
ной. 4 ноября 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1361. Оп. 1. 
Д. 130. Л. 61–62.; Постановление Тихорецко-
го райкома ВКП(б) о выселении из станиц района 
кулацко-зажиточных хозяйств. 28 ноября 1932 г. 
ЦДНИКК. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 130. Л. 89.; Из поста-
новления Тимашевского райкома ВКП(б) о мерах 
против саботажа хлебозаготовок, организации 
буксирных бригад и групп активистов по поводу 
спрятанного зерна. 26 ноября 1932 г. ЦДНИКК. 
Ф. 162. Оп. 1. Д. 101. Л. 58–59.; Постановление Ка-
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невского райкома ВКП (б) о ходе хлебозаготовок 
в районе и применении репрессивных мер в ста-
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Розвідки та матеріали

Документ № 1

Постановление Тихорецкого райкома ВКП(б) о выселении из станиц района кулацко-
зажиточных хозяйств

28 ноября 1932 г.

Слушали: О выселении из станиц Тихорецкого района кулацко-зажиточных хозяйств отказав-
шихся от земли, сева, выполнения плана хлебозаготовок и др. кампаний.

Постановили: За явное сопротивление мероприятиям партии и соввласти, демонстративный 
отказ от выполнения плана хлебозаготовок и сева, не платеж налога и анти-совет. агитацию, на-
правленную к срыву сельско-хозяйственных кампаний и проводимых мероприятий по органи-
зационно-хозяйственному укреплению колхозов, утвердить к административному выселению за 
пределы СКК по 1 категории: По ст. Терновской – 15 хозяйств, Н-Леушковской – 4 хоз., Ирк-
лиевской – 6 хоз., Фастовецкой – 16 хоз., Н-Малороссийской – 23 хоз., Н-Рождественской – 
65 хоз., итого – 129 хоз. и к переселению по 2 категории из станиц: Терновской – 12 хоз., 
Н-Леушковской – 31 хоз., Ирклиевской – 24 хоз, Фастовецкой – 17 хоз., Н-Малороссийской – 
14 хоз., Н-Рождественской – 15 хоз., итого по 2 категории 104 хозяйства. Всего по району по 1 и 
2 категории выселить 233 хозяйства.

ЦДНИКК. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 130. Л. 89.

Документ № 2

Постановление Армавирского райкома ВКП(б) о мерах в связи с занесением станицы Уруп-
ской на черную доску

Строго секретно
26 декабря 1932 г.

Слушали: О занесении ст. Урупской на черную доску.
Постановили: За упорный саботаж выполнения осеннего сева, хлебозаготовок, взмете зяби и 

очистки полей как колхозниками, так и единоличниками – Крайкомом ВКП(б) занесена на чер-
ную доску ст. Урупская.

Исходя из этого, Бюро РК постановляет: 
Поручить фракции РИКа немедленно применить к жителям станицы Урупской все мероприя-

тия, вытекающие из решения Крайкома, а именно: прекратить всякого рода кредитования, а так-
же немедленно взыскать все платежи и все виды обязательств.

Поручить РКИ немедленно организовать комиссию по проверке и очистке колхозных, 
кооперативных и советских аппаратов от чуждых, примазавшихся и враждебных элементов.

Предложить фракции Райсоюза немедленно изъять все наличие товаров из лавок ст. Урупской 
и передать колхозам добросовестно выполняющим свои обязательства перед государством.

Поручить прокурору, лично т. сарана, предсессии Крайсуда т. Головко немедленно выехать в 
ст. Урупскую для разбора дел контрреволюционных саботажников.
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Предупредить жителей ст. Урупской, как колхозников, так и единоличников, что в случае про-
должения саботажа хлебозаготовок, краевыми организациями будет поставлен перед правитель-
ством вопрос об их выселении из пределов Края в северные области и заселении этих станиц 
добросовестными колхозниками, работающими в условиях малоземелья на неудобных землях в 
других краях (из решения Крайкома от 4 ноября).

Поручить начальнику ГПУ по своей линии обеспечить оперативные мероприятия, вытекающие 
из решения Крайкома о занесении ст. Урупской на черную доску.

Предупредить парторганизацию станицы Урупской и каждого члена партии в отдельнос-
ти, что если она не обеспечит руководства по слому организованного кулачеством саботажа 
по хлебозаготовкам и решительно не мобилизует силы на ликвидацию саботажа, – Райком 
будет рассматривать это как пособничество классовому врагу, расхитившему колхозный урожай 
и направившему свой удар на развал организационно-хозяйственного укрепления колхозов, что 
влечет за собой все последствия указанных в решении Крайкома и применявшихся к парторга-
низации ст. Полтавской.

Предупредить уполномоченных и всех посланных членов партии РК и Крайкомом для помощи 
местным парторганизациям, что они несут ответственность за не обеспечение слома саботажа, 
организованного кулачеством.

Бюро РК предупреждает парторганизации и фракции совхозов и колхозов района, что удар 
по станице Урупской является сигналом для всех парторганизаций, отстающих станиц, которые 
будут продолжать недопустимые антибольшевитские поступки, как части коммунистов, а так-
же и отдельных колхозных ячеек и партколлективов, которые прямым образом сомкнувшиеся 
с контрреволюционными саботажниками, ставшими на путь измены партии, Бюро РК будет 
применять самые решительные меры борьбы вплоть до исключения из партии, отдачи под суд и 
выселения за пределы Северо-Кавказского Края.

Предложить уполномоченным Райкома и парторганизациям широко проработать решение 
Крайкома и Райкома о занесении ст. Урупской на черную доску и наметить ряд практических 
мероприятий, обеспечивающих слом кулацкого саботажа и безусловное выполнение плана хлебо-
заготовок в намеченный срок – 31 декабря.

Секретарь Арм. РК ВКП(б) Кобчик
ЦДНИКК. Ф. 7943. Оп. 1. Д. 88. Л. 170-172.

Документ № 3

Постановление Староминского райкома ВКП(б) о запрещении массовых обысков в колхозных 
и единоличных хозяйствах и о ситуации в станице Новоминской

30 декабря 1932 г.

Слушали: О массовых обысках (Жмулин).
Выступили: Проскурин, Витте, Соломоненко.
Постановили: 1) Запретить С/Советам, ячейкам и уполномоченным райкома допускать 

массовые обыски в колхозных и единоличных хозяйствах.
2) Обыски допускать только при условии подтверждения необходимыми данными наличия 

скрытого разворованного хлеба при обязательном участии в комиссии представителей милиции и 
из оперативных групп.

Слушали: Сообщение тов. Проскурина по Новоминской.
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Постановили: 1) Отметить, что несмотря на прошедшую чистку Новоминской Парторганиза-
ции с первых дней давшей сдвиги в работе, сейчас после чистки боевого настроения парторганиза-
ции обеспечивающего выполнение стоящих задач перед С/С и парткомом нет.

2) Остатки кулачества и анти-советские элементы по Новоминской объявились проявляя свою 
контр-революционную деятельность, выбрасывая лозунги – «бросайте работу в колхозе» – раз-
говаривая о том, что надо бить котелки приезжающим.

Бюро райкома постановляет:
1) Поручить тов. Жмулину немедленно установить личность контр-революционных элементов 

и избивших активистку – члена Крайисполкома тов. Бондаренко и принять соответствующие 
меры.

2) Предложить Орготделу Райкома наметить практические мероприятия по установлению 
партийного и советского руководства ст. Новоминской.

3) Обязать Новоминской станпартком поднять боеспособность парторганизации – повысить 
классовую бдительность партийных рядов, ведя решительную борьбу со всякого рода контр-
революционным элементом, пытающимся сорвать успешное проведение хозполиткомпании.

ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 75. Л. 156.

Документ № 4

Постановление Павловского райкома ВКП(б) от 12 января 1933 г. о выселении жителей 
станицы Уманской за срыв хлебозаготовок

14 января 1933 г.

Слушали: Решение Крайкома партии.
Постановили: 1. Одобрить решение Крайкома партии от 12/I – о выселении из станицы Уман-

ской 1200 хозяйств в северные районы СССР, как злостно саботирующих хлебозаготовки иду-
щую на поводу у кулака.

2. Признать, что Павловская парторганизация и парт-руководство района несмотря на ряд 
категорических предупреждений Крайкома партии, не добилась слома саботажа, организованно-
го кулачеством и контрреволюционным элементом. Отдельные колхозы и в целом станица в эту 
пятидневку абсолютно прекратили сдачу хлеба – стали на прямой предательский путь интересов 
партии и рабочего класса.

3. Особо предупредить парторганизации и колхозы ст. Незамаевской и персонально Секрета-
рей парткомитетов и Пред. с/совета (находящейся на черной доске), Павловской, С.-Леушковской 
и Атаманской, которые предательски срывают выполнение плана хлебозаготовок, что в случае 
если они не добьются в ближайшие 3 дня решительного перелома в деле завершения в срок данный 
Крайкомом план хлебозаготовок, Райком партии примет жесткие меры как к явным саботажни-
кам не желающих выполнять своих обязательств перед пролетарской страной.

4. Обязать все Парторганизации района немедленно проработать решение Крайкома от 12/I – 
опубликованное в газете «Молот» на всех партийных, комсомольских, колхозных собраниях о 
выселении злостных саботажников ст-цы Уманской, а также о роспуске колхоза «Блюхер» под 
лозунгом мобилизации всей парторганизации, а также преданного делу партии актива на зверский 
нажим для окончательного разгрома кулачества, контрреволюционного элемента и завершения 
годового плана в окончательный срок, установленный Крайкомом партии.

ЦДНИКК. Ф. 1384. Оп. 1. Д. 67. Л. 15.
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классовую бдительность партийных рядов, ведя решительную борьбу со всякого рода контр-
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классовую бдительность партийных рядов, ведя решительную борьбу со всякого рода контр-
революционным элементом, пытающимся сорвать успешное проведение хозполиткомпании.
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революционным элементом, пытающимся сорвать успешное проведение хозполиткомпании.
ЦДНИКК. Ф.
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лушали: Решение Крайкома партии.
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лушали: Решение Крайкома партии.
Постановили: 1. Одобрить решение Крайкома партии от 12/I – о выселении из станицы Уман-
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Постановили: 1. Одобрить решение Крайкома партии от 12/I – о выселении из станицы Уман-
ской 1200 хозяйств в северные районы СССР, как злостно саботирующих хлебозаготовки иду-IM
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ской 1200 хозяйств в северные районы СССР, как злостно саботирующих хлебозаготовки иду-
щую на поводу у кулака. IM
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щую на поводу у кулака.

2. Признать, что Павловская парторганизация и парт-руководство района несмотря на ряд IM
FE

2. Признать, что Павловская парторганизация и парт-руководство района несмотря на ряд 
категорических предупреждений Крайкома партии, не добилась слома саботажа, организованноIM

FE
категорических предупреждений Крайкома партии, не добилась слома саботажа, организованно
го кулачеством и контрреволюционным элементом. Отдельные колхозы и в целом станица в эту IM
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го кулачеством и контрреволюционным элементом. Отдельные колхозы и в целом станица в эту 
пятидневку абсолютно прекратили сдачу хлебаIM
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пятидневку абсолютно прекратили сдачу хлеба
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Документ № 5

Постановление Кореновского райкома ВКП(б) о мерах по борьбе с бегством колхозников и 
единоличников из станиц района

Строго секретно
28 января 1933 г.

Слушали: О ходе борьбы с бегством из станиц (Нежурин).
Постановили: Бюро РК отмечает, что секретари станпарткомов, партколлективов, партячеек, 

предсоветов и уполномоченные РК ВКП(б), несмотря на неоднократные директивы РК и спе-
циальную информацию по данном вопросу на собрании партактива, достаточных мер в борьбе 
с бегством со станиц не приняли, следовательно не учли всей важности данного мероприятия в 
борьбе с одним из наиболее вредных методов саботажа, организованного кулачеством и контр-
революционным элементом станиц.

Бюро РК предупреждает персонально всех секретарей парторганизаций, предсоветов и 
уполномоченных РК, что всякое ослабление в борьбе с бегством будет рассматриваться как пря-
мое содействие срыву мероприятий партии и советской власти на селе, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

На основе вышеизложенного бюро РК предлагает всем парторганизациям, сельсоветам и 
уполномоченным РК провести в жизнь следующие мероприятия:

1. На основе широкой массовой работы среди колхозников и единоличников довести до созна-
ния каждого из них, что бегство из станиц и хуторов рассматривается советской властью как одно 
из наиболее преступных методов саботажа весеннего сева, организованного кулачеством и контр-
революционным элементом, а посему к лицам убегающим и пытающихся убегать будут приняты 
самые строгие меры судебного воздействия вплоть до разстрела.

2. Установить заслоны по всем основным дорогам и систематическое – круглосуточное наблю-
дение за движением в станицах и хуторах, оказывая всемерную помощь органам ГПУ и милиции, 
в борьбе с бегством, используя в этой работе комсомольцев, актив колхозников и т.д.

3. Обязать парторганизации и советы прекратить всякую выдачу справок и разрешений на 
выезд из станицы, за исключением только командированным товарищам по различным делам 
государственно-кооперативных организаций. Эту работу поручить одному из ответственных, 
проверенных, следовательно надежных товарищей.

4. Обязать парторганизации ст.ст. Пластуновской, Платнировской, Кореновской, Выселковской 
и хут. К.-Малеванного, расположенных по линии железной дороги, а также жел.дор. ячейкам 
станций Пластуновская, Платнировская, Станичная, Выселки и Козырки установить строжай-
ший контроль за правильностью выдачи жел.дор. билетов только по командировочным удостове-
рениям и с особым на то разрешением советов.

5. Обязать секретарей парторганизаций, предсоветов и уполномоченных РК под их персональ-
ную ответственность в 3-х дневный срок выявить все сбежавшие хозяйства, как колхозников, 
так и единоличников, установить их место настоящего пребывания и с персональными списками 
выслать в Райотделение ГПУ, не позднее 1/ II. 33. Вместе с этим установить ежедневную инфор-
мацию РК ВКП(б) по данному вопросу.

6. Особая папка.

Зам. секретаря Кореновского Райкома ВКП(б) Нежурин
ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 214. Л. 87.
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Бюро РК предупреждает персонально всех секретарей парторганизаций, предсоветов и 
уполномоченных РК, что всякое ослабление в борьбе с бегством будет рассматриваться как пря-
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На основе вышеизложенного бюро РК предлагает всем парторганизациям, сельсоветам и 
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1. На основе широкой массовой работы среди колхозников и единоличников довести до созна-
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ния каждого из них, что бегство из станиц и хуторов рассматривается советской властью как одно 
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из наиболее преступных методов саботажа весеннего сева, организованного кулачеством и контр-
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из наиболее преступных методов саботажа весеннего сева, организованного кулачеством и контр-
революционным элементом, а посему к лицам убегающим и пытающихся убегать будут приняты 
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революционным элементом, а посему к лицам убегающим и пытающихся убегать будут приняты 
самые строгие меры судебного воздействия вплоть до разстрела.
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самые строгие меры судебного воздействия вплоть до разстрела.
2. Установить заслоны по всем основным дорогам и систематическое
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2. Установить заслоны по всем основным дорогам и систематическое
дение за движением в станицах и хуторах, оказывая всемерную помощь органам ГПУ и милиции, IM
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дение за движением в станицах и хуторах, оказывая всемерную помощь органам ГПУ и милиции, 
в борьбе с бегством, используя в этой работе комсомольцев, актив колхозников и т.д.IM
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в борьбе с бегством, используя в этой работе комсомольцев, актив колхозников и т.д.

3. Обязать парторганизации и советы прекратить всякую выдачу справок и разрешений на IM
FE

3. Обязать парторганизации и советы прекратить всякую выдачу справок и разрешений на 
выезд из станицы, за исключением только командированным товарищам по различным делам IM
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выезд из станицы, за исключением только командированным товарищам по различным делам 
государственно-кооперативных организаций. Эту работу поручить одному из ответственных, IM
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государственно-кооперативных организаций. Эту работу поручить одному из ответственных, IM
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проверенных, следовательно надежных товарищей.IM
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проверенных, следовательно надежных товарищей.
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Розвідки та матеріали

Документ № 6

Постановление комиссии по чистке ячейки ВКП(б) хутора Свободного Усть-Лабинского райо-
на об исключении из партии председателя колхоза И.Б. Попова за непринятие мер по предотвра-
щению женского бунта

9-11 марта 1933 г.

Слушали: 
Попов Илья Борисович, год рождения 1897 г., русский, член партии с 1932 г., работает пред-

седателем колхоза, соревнуется с колхозом хут. Железного, бедняк, иногородний, местный, в кол-
хозе с 1929 г., самоучка, в РККА с 1918 г. по 1921 г. Красный партизан, политподготовка слабая, 
был под судом, по суду оправдан.

Установлено:
Попов не вел борьбы по слому саботажа, а допустил, что его жена была инициатором организа-

ции женщин против плана хлебозаготовок, был случай, когда женщины выходили вооружившись 
вилами к колхозным амбарам, чтобы не дать вывозить хлеб в счет плана хлебозаготовок, так же 
самое жена работает в степи, говорила колхозницам, что ломайте кукурузу и берите себе, а то все 
равно заберут. Попов, будучи зав. СТФ, по его халатности было отравление свиней, до сих пор 
Попов не порвал связь с религией, имеет у себя дома иконы. Имеет связь с высланными. Попов 
замечал расхищения колхозного зерна, мер к предотвращению таковых не принимал, так как его 
жена участвовала в этом расхищении, он об этом знал, но умалчивал.

Постановили:
За непринятие мер к предотвращению женского бунта, за участие в расхищении колхозного 

урожая, за религиозные убеждения с работы председателя снять, из рядов партии исключить.
ЦДНИКК. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 1376. Л. 35-36.

Документ № 7

Постановление Кореновского райкома ВКП(б) о запрещении занесения колхозов и бригад на 
черную доску без санкции крайкома ВКП(б) и крайисполкома

7 апреля 1933 г.

Слушали: Предложение тов. Степанова.
Постановили: В соответствии с решением бюро Сев. Кав. Крайкома ВКП(б) от 5 апреля с.г. 

запретить всем парторганизациям, колхозам и МТС: занесение колхозов, бригад на черную дос-
ку, принятие решений о высылке за пределы края, выселение из домов и лишение приусадебных 
участков колхозников и единоличников, прекращение завоза товаров в колхозы и бригады – без 
санкции Крайкома, Крайисполкома и Крайповсекома.

ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 214. Л. 257.
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За непринятие мер к предотвращению женского бунта, за участие в расхищении колхозного 
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За непринятие мер к предотвращению женского бунта, за участие в расхищении колхозного 
урожая, за религиозные убеждения с работы председателя снять, из рядов партии исключить.
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урожая, за религиозные убеждения с работы председателя снять, из рядов партии исключить.
ЦДНИКК. Ф.
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ЦДНИКК. Ф.
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Документ № 8

Постановление Староминского райкома ВКП(б) о невозможности выполнения дополнитель-
ного плана хлебозаготовок

28 апреля 1933 г.

Слушали: Телеграмму Крайкома о дополнительной заготовке хлеба 2300 тонн пшеницы (Со-
ломоненко, Целиков).

В прениях т.т. Котельников, Смирнов, Андропов, Трут, Белоконь.
Постановили: Дополнительный план хлебозаготовок 2300 тонн пшеницы район принять не 

может.
Выполнением плана сева колосовых исчерпаны все возможности вплоть до перечисления фура-

жа и фондов общественного питания.
Отдельные колхозы выезжают закупать хлеб в соседний Павловський район на 

продовольственные нужды.

Секретарь РК ВКП(б) Соломоненко
ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 74. Л. 119.

Список сокращений

СНК СССР – Совет Народных Комиссаров СССР.
ЦА ФСБ РФ – Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
ЦДНИКК – Центр документации новейшей истории Краснодарского края.
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). 

Summary

The archival documents of the Documentation Centre of the Newest History of Krasnodar Region and 
the published works of the emigrant press of the 1930s, concerning the Holodomor theme in Kuban, are 
analyzed in the article. The party decrees and the system of repressive measures of the Soviet authority as to 
the Kuban peasantry, the practice of stanitsas putting down on the black tables are described. The published 
works themes of the foreign press of this period are considered. According to the figures of the researchers, 
from 7-10 million of Holodomor victims 1 million (making more precise – 3.5 million) is formed by the 
population of the Northern Caucasus, mainly the inhabitants of the North-Western districts of Kuban.  
The unclassified papers of the Documentation Centre of the Newest History of Krasnodar Region, which 
have become a part of the museum exposition The Unclassified Tragedy: Famine in Kuban in 1932–
1933 (Krasnodar, 2009) have witnessed the significance of this theme topicality for modern population 
of Kuban. The documents illustrate the discrepancy of the scope of planned grain purchases and the real 
amount of the gathered harvest, lower to a great extent from the planned one because of the drought and the 
agrotechnical mistakes in Spring, 1931. A share of Northern Caucasus has formed 60 million poods from 
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Розвідки та матеріали

the planned 285 million poods to August, 1932. It is 100 million poods for Ukraine.  According to the party 
decrees on the fight with the grain purchases sabotage, the prodrazvyorstka, cleansing of the party ranks, 
the stanitsas putting down on the black tables have been realized in Kuban. These actions have envisaged 
a complete removal of the food supplies and the ceasing of all trade forms. As a result of these repressive 
actions, 63.5 thousand persons have been evicted from the stanitsas, 13.803 individuals are arrested till 
January, 1933.  The settlements have become deserted. They are colonized by the families of the Red Army 
soldiers from Ural, the central districts of Russia. 38.504 migrants have arrived here in December, 1932. 
Wealthy peasantry of Kuban, Cossacks have been exterminated as a result of these measures. Despite the 
censorship cruelty, the events in Kuban of that time have been described in the emigrant press in a certain 
way (Caucasian Cossack magazine, Belgrade, Cossack. The Don Otaman Herald, Paris). The letters 
from Kuban with the messages about famine, cannibalism, repressions have been published there. 

Keywords: famine in Kuban, prodrazvyorstka, removal.
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ЕТНОКУЛЬТУРНА МОЗАЇКА БУДЖАКА 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Віталій Іванчишен, Віталіна Юрченко,
Марина Олійник, Олексій Дєдуш

Упродовж 30 серпня – 2 вересня 2018 року 
наукові співробітники відділу «Український 
етнологічний центр» Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського здійснили етнографічну 
експедицію в Одеську область. Адміністра-
тивна територія сучасної Одещини охоплює 
терени різних історико-етнографічних регіонів 
України, серед яких вагомий дослідницький 
інтерес викликає територія Буджака, а точ-
ніше, північна його частина, яка була обрана 
основною локацією для етнографічних студій. 
Зокрема, це Білгород-Дністровський (с. Мо-
наші, с. Зелене, с. Петрівка, м. Білгород-
Дністровський), Саратський (с. Плахтіївка), 
Арцизький (с. Вишняки, с. Мирнопілля), 
Тарутинський (с. Весела Долина, с. Красне, 
смт Бородіно) і Татарбунарський (с. Білоліс-
ся) райони Одеської області. 

Характеризуючи Буджак як історико-
етно графічний регіон, відзначимо, що етнічна 
строкатість, регулярні переселенські практики, 
спричинені політикою різних держав, суспіль-
но-політичними та економічними обставинами, 
поступово сформували різнобарвну палітру ет-
нокультурної мозаїки цього краю. З огляду на 
це, у колі наукових зацікавлень учасників екс-
педиції перебували проблеми усноісторичного 
наративу (культура пам’яті, історія міграцій-
них потоків та їхньої інтерпретації), одягової 
культури, народної архітектури, громадського 
побуту, система народних знань та їхні транс-
формації упродовж ХХ – на початку ХХІ ст., 
питання репрезентації традиційних елементів 
у сучасному побуті жителів регіону. 

Одним з важливих напрямів етнографіч-
ного вивчення є ознайомлення з музейними 
колекціями, у яких збережено, проілюстро-

вано та відбито етнокультурну специфіку до-
сліджуваного краю. Необхідно відзначити 
експозиції Білгород-Дністровського краєзнав-
чого музею та приватного музею Е. Кельма 
(с. Мирнопілля). Зокрема, в етнографічному 
відділі Білгород-Дністровського музею зібра-
но та систематизовано зразки народного одягу 
та предмети народної архітектури (переважно 
з інтер’єрів житлових будинків). Відзначимо 
також сильний вплив болгарського етнокуль-
турного компонента, який представлений на-
самперед у зразках народного вбрання. У ко-
лекції музейного осередку Е. Кельма зібрано 
матеріали господарсько-виробничої культури 
бессарабських німців кінця ХІХ – початку 
ХХІ ст. 

Первинне опитування респондентів дає 
підстави зазначити, що у відвіданих селах пе-
реважає українська ідентичність. Особливо 
це стосується с. Красне Тарутинського райо-
ну, яке населене представниками багатьох ет-
нічних груп, зокрема гагаузами та болгарами, 
однак активно включилось у новітні процеси 
популяризації української культури, історії та 
патріотичної громадянської позиції.

Двигуном цих віянь став місцевий навчаль-
но-виховний комплекс, патріотичному інтер’єру 
якого можуть позаздрити навіть деякі столичні 
школи. Найприємніше, що директор Краснен-
ського НВК Тетяна Іванівна Узун, яка пере-
творила цей заклад в обитель українства, за 
етнічним походженням має болгарські та мол-
давські корені. Також не менш важливу роботу 
з популяризації української культури прово-
дять у Красненському будинку культури, який 
очолює Катерина Георгіївна Добра, гагаузка 
за походженням. У селі дуже багато змішаних 
шлюбів, тому Красне певною мірою втілює 

IM
FEніше, північна його частина, яка була обрана 

IM
FEніше, північна його частина, яка була обрана 

основною локацією для етнографічних студій. 

IM
FEосновною локацією для етнографічних студій. 

Зокрема, це Білгород-Дністровський (с.

IM
FEЗокрема, це Білгород-Дністровський (с. Мо-

IM
FEМо-

Біл

IM
FE

Білгород-

IM
FE

город-
Дністровський), Саратський (с.

IM
FE

Дністровський), Саратський (с. Пла

IM
FE

Плахтіївка), 

IM
FE

хтіївка), 
няки, с.

IM
FE

няки, с. Мирн

IM
FE

Мирнопілля), 

IM
FE

опілля), 
ела Долина, с.

IM
FE

ела Долина, с. Кра

IM
FE

Красне, 

IM
FE

сне, 
арбунарський (с.

IM
FE

арбунарський (с. Біл

IM
FE

Білоліс-

IM
FE

оліс-
ся) райони Одеської області. IM

FE
ся) райони Одеської області. 

Характеризуючи Буджак як історико-IM
FE

Характеризуючи Буджак як історико-
фічний регіон, відзначимо, що етнічна IM

FE
фічний регіон, відзначимо, що етнічна 

строкатість, регулярні переселенські практики, IM
FE

строкатість, регулярні переселенські практики, 
спричинені політикою різних держав, суспіль-IM

FE
спричинені політикою різних держав, суспіль-
но-політичними та економічними обставинами, IM

FE
но-політичними та економічними обставинами, 

відділі Білгород-Дністровського музею зібра-

IM
FE

відділі Білгород-Дністровського музею зібра-
но та систематизовано зразки народного одягу 

IM
FE

но та систематизовано зразки народного одягу 
та предмети народної архітектури (переважно 

IM
FEта предмети народної архітектури (переважно 

з інтер’єрів житлових будинків). Відзначимо 

IM
FEз інтер’єрів житлових будинків). Відзначимо 

також сильний вплив болгарського етнокуль

IM
FEтакож сильний вплив болгарського етнокуль

турного компонента, який представлений на-

IM
FEтурного компонента, який представлений на-

самперед у зразках народного вбрання. У

IM
FEсамперед у зразках народного вбрання. У

л

IM
FEлекції музейного осередку Е.

IM
FEекції музейного осередку Е.

матеріали господарсько-виробничої культури 

IM
FE

матеріали господарсько-виробничої культури 
бессарабських німців кінця

IM
FE

бессарабських німців кінця
ХХІ

IM
FE

ХХІ ст

IM
FE

ст
Первинне опитування респондентів дає 

IM
FE

Первинне опитування респондентів дає 
підстави зазначити, що у відвіданих селах пе-

IM
FE

підстави зазначити, що у відвіданих селах пе-

www.etnolog.org.ua



71

З експедиційних студій

модель melting pot, або «плавильного котла», 
у якій основною виступає українська націо-
нальна ідентичність, а жителі відчувають себе 
представниками політичної нації українців. По-
дібний позитивний досвід може стати взірцем 
для, скажімо так, «націополітичної інтеграції» 
інших розмаїтих за етнічним складом населення 
регіонів України. Однак передусім це вимагає 
наявності місцевих лідерів, які здатні донести 
до власних громад важливість і престижність 
співвіднесення себе з українцями.

Важливим фактором рівня патріотизму є 
стан місцевої інфраструктури, а відтак й еко-
номіки. Стан доріг ускладнив відвідування 
с. Петрівка Білгород-Дністровського району 
та смт Бородіно Тарутинського району. Кри-
тична ситуація склалася в населених пунктах, 
розташованих уздовж траси Т 1644 (R 13 – 
за молдовською індексацією). Одним з них є 
смт Бородіно, оскільки у 2015 році Молдова 
перекрила транзитний рух по цьому міжна-
родному автошляху, що зробило його фак-
тично «мертвим» та безперспективним для 
капітального ремонту. Учасників експедиції 
під час відвідування с. Петрівка і смт Боро-
діно від багатокілометрових піших переходів 
під палючим буджацьким сонцем убезпечило 
надання транспортних послуг місцевими жи-
телями. Натомість мешканцям села Білолісся 
Татарбунарського району, яке розташоване 
практично вздовж автошляху М 15 «Одеса – 
Рені», нещодавній капітальний ремонт цієї 
дороги вселяє оптимістичні настрої щодо по-
дальшого розвитку громади. 

Варто зазначити, що в усіх селах зафіксо-
вано відчутну релігійність мешканців та осуд 
хрущовських антирелігійних заходів, які на 
півдні Одещини впроваджували на початку 
1960-х років. Це створює амбівалентний об-
раз радянської минувшини, яка в жителів сіл 
пов’язана з «процвітанням» колгоспів та рад-
госпів у часи розвиненого соціалізму, з одно-
го боку, та з післявоєнним розкуркуленням, 
голодом, гоніннями церкви, – з другого. Нові 
можливості у формі децентралізації мешканці 
досліджених під час експедиції населених пунк-

тів також не поспішають використовувати. Так, 
з відвіданих сіл у процес створення окремої те-
риторіальної громади включилося лише с. Пе-
трівка, увійшовши до Старокозацької сільської 
громади. За словами колективу Петрівського 
виконкому, зростання зосередженого на місці 
бюджету дало змогу відремонтувати низку ад-
міністративних будівель, також було зменшено 
обсяги документообігу та звітності перед РДА, 
на друге місце в обласному списку пріоритет-
ності ремонту потрапила місцева автодорога до 
районного центру. Натомість жителі смт Бо-
родіно досі ностальгують за часами, коли їхнє 
селище було районним центром, хоча цей статус 
воно втратило ще в 1962 році, але створювати 
об’єднану громаду з сусідніми селами не поспі-
шають і мають чимало скепсису щодо згаданої 
реформи. 

Більшість мешканців відвіданих сіл скар-
жаться на кліматичні зміни, які позначені 
зростанням середньорічної температури та від-
повідним впливом цього явища на господар-
ство. Традиційні для регіону сорти винограду 
в умовах засухи стають сприйнятливішими до 
численних хвороб, а прирічкові долини пере-
творюються на бідний степ, непридатний для 
вирощування більшості сільськогосподар-
ських культур і випасання худоби. Складнощі 
транспортування збіжжя через жахливий стан 
автодоріг завдають ще більших збитків сіль-
ському господарству в означених населених 
пунктах.

Одним з лейтмотивів сучасного усноісто-
ричного наративу жителів Північного Буджа-
ка на Одещині є формування сільських і міс-
течкових громад упродовж середини – другої 
половини ХХ ст., унаслідок перманентних 
міграційних кампаній, детермінованих радян-
сько-німецькими домовленостями передвоєн-
ного часу чи ініційованих радянською владою 
трудових міграцій тощо. Практично в усіх до-
сліджених населених пунктах оповідь велася 
крізь оптику здійснення міграційних пото-
ків – на прикладі колишніх німецьких колоній 
регіону, «німецьких» будинків у контексті тра-
диційної архітектури, міксування та взаємо-
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впливів у народному одязі середини – другої 
половини ХХ ст. 

Вагомим пластом сучасних етнографіч-
них студій на Одещині є питання, пов’язані з 
трансформаціями традиційного житлобуду-
вання та громадського побуту. Інформанти 
достатньо детально пригадують технологічні 
особливості зведення та покривання жител, 
колективні практики господарської адаптації, 
специфіку облаштування прийшлих з різних 
регіонів родин у колишніх «німецьких» будин-
ках у контексті сільських та містечкових реа-
лій, характерні риси радянського будівництва 
1970–1980-х років, які позначені етнокуль-
турною своєрідністю. Утім, проблематичним 
зрізом виявилися питання обрядової складової 
народної архітектури, які представлені фраг-
ментарними згадками обрядодій щодо вибору 
місця для житла. 

Окремою цариною сучасної етнокультури 
є громадський побут, який почасти зберігся в 
системі життєзабезпечення мешканців дослі-
джуваної території, а деякі його елементи за-
знали трансформацій. У фокусі наших студій 
був період 50–70-х років ХХ ст., що детер-
міновано віком респондентів, переселенськими 
спільнотами тощо. Опитані жителі розпові-
дають і про особливості громадського життя, 
а саме про те, як вони проводили вільний від 
роботи час у 60–70-х роках ХХ ст. В осінньо-
зимову пору жінки і молоді дівчата, збираю-
чись разом, пряли й вишивали («по вечорах 
збиралися, при лампі прямо сиділи»). Респон-
дентка із с. Мирнопілля Арцизького району 
(переселенка із с. Стобихва Камінь-Кашир-
ського р-ну Волинської обл.) у підлітковому 
віці брала участь у таких зібраннях, вишивала 
хрестиком і гладдю. За своїми заняттями жін-
ки часто співали. До кого підуть наступного 
разу, вони заздалегідь домовлялися. Зі слів 
респондентки: «От ми прийшли на ці “вечор-
ниці”, отут ми сидимо, лампа горить, четверо, 
п’ятеро, шестеро, тут баба лежить хропить, 
живіт отак підіймається, тут батько з матір’ю, 
все в одній комнаті сиділи і ніхто нікому не за-
важав. Ми співали, робили, потім приходили 

хлопці, то вже роботи не було. Вони розказу-
вали анекдоти, співали, потім ходили собі гу-
ляли». Під час опитувань вдалося зафіксувати 
свідчення про обставини, за яких парубоцтво, 
специфічно проявляючи свій характер, дозво-
ляло собі порушувати громадський порядок. 
У день Святого Андрія молоді парубки, ідучи 
по вулиці, могли зняти хвіртку в одному дво-
рі, взяти санки у другому. Потім, покликавши 
дівчат на гуляння, катали їх на тих санках, 
а під ранок повертали їх господарю. На свя-
то Андрія дівчата збиралися і гадали на долю. 
Респондентка розповідає, що в довоєнні часи, 
у роки молодості її матері, коли хлопці прихо-
дили до дівчат, і вони цілими компаніями про-
гулювалися вулицями села, то бувало, «десь 
там курка неправильно сидить чи качка, заби-
рали з собою і дівчата їх патрали».

У дослідженому регіоні і в радянський пе-
ріод певним чином зберігався традиційний спо-
сіб обрання сільського пастуха (чабана). Йому 
визначали грошову та натуральну плату за-
лежно від кількості худоби. У с. Весела Долина 
Тарутинського району Поліна Іванівна Ми-
хайловська (у дівоцтві – Татарчук, 1959 р. н., 
уродженка с. Нове Тарутине) розповіла про 
ставлення жителів до пастуха. Він користував-
ся великою повагою серед людей. Працювати 
чабаном було престижно. До обрання пастуха 
підходили з особливою ретельністю. Згідно з 
неписаним «етичним кодексом», це мав бути 
відповідальний чоловік, якому можна було б 
довірити худобу. «Треба було, щоб чабан був 
хороший, щоб толк був з вівців, було молоко, 
бринза». Пастух з особливою уважністю ста-
вився до виконання своїх обов’язків. За слова-
ми респондентки, у реаліях сучасності підхід 
до обрання пастуха дещо змінився. Зазвичай 
пастухом іде людина за власним бажанням. 
Оскільки потрібно цілий день перебувати на 
сонці, бажаючих виявляється не так багато. 
У свою чергу громада придивляється до канди-
дата, чи він порядний і чи можна йому довірити 
худобу. Після цього громада схвалювала кан-
дидатуру. Нині така робота оплачується гро-
шима, наприклад, у с. Монаші Білгород-Дні-
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З експедиційних студій

стровського району – в середньому 30 гривень 
за козу і 100 гривень за корову на місяць. Окрім 
грошей, чабану на весь сезон складають торбу з 
продуктами (яйця, бринзу, сало, м’ясо, ковбасу, 
хліб, помідори тощо), але одягу та інших речей, 
як це було колись, уже не дають. У випадках, 
коли чабана не вдається знайти, то застосову-
ється спосіб випасання по черзі. На думку ін-
форматорки із с. Весела Долина, нині важко 
підшукати хорошого чабана, тому що на таку 
роботу здебільшого погоджуються від безвихо-
ді, аби підзаробити, а «хороший чабан – це той, 
хто душею болить за справу». Для цього регіо-
ну характерний відгінний спосіб випасу худоби 
(овець), основа якого не змінилася і сьогодні. 
У степу облаштовували кошару (приміщення, 
загін для утримання дрібної худоби), де овець 
доїли і стригли. Там же залишався на ночівлю і 
чабан. «Чабан – це чоловік не дома. Вівці в таку 
жару не пасуться, вони пасуться вночі, ввечері 
подоїли овець і він до 11-тої, до 12-тої ночі випа-
сає». Батько респондентки із с. Весела Долина 
Іван Ілліч Татарчук наприкінці 1970-х – на по-
чатку 1980-х років був чабаном. Годували його 
тричі на день і платили ще гроші. Намагалися 
дати кращий шматок м’яса, «спеціально смажи-
лася плачинда [молдавський різновид пирога], 
бо кормлять чабана. Дома як дома, хто як їв, 
а чабану і курку різали, бо це чабан і його треба 
добре нагодувати». Нині також носять їсти на 
кошару і годують тричі на день. У с. Монаші, за 
словами інформатора, у доколгоспні часи пас-
тух сам визначав собі плату. «Скільки сказав, 
стільки йому платили. Сказав по 20–30 руб. 
за корову, місяць попас, приходив і казав: “Все, 
давайте гроші”». З тих грошей він міг розпочати 
і будівництво власного житла. Харчами з пас-
тухом не розраховувалися, лише грошима. За 
результатами опитування можна дійти висно-
вку, що на сьогодні спостерігається тенденція 
до зменшення кількості худоби. Якщо раніше 
в кожному дворі налічувалося 9–10 овець, то 
нині навіть не всі їх тримають. 

Дослідження окресленої території засвід-
чило, що окремого аналізу потребує тради-
ція взаємодопомоги, яка широко побутує і в 

інших регіонах України. Під час будівництва 
чи ремонту житла часто виникала потреба в 
організації колективних робіт, наприклад, для 
виготовлення чамуру (с. Плахтіївка, с. Весела 
Долина, с. Монаші), у с. Мирнопілля і с. Мо-
наші їх проводили у вигляді безоплатних клак. 
За словами респондентки із с. Мирнопілля, на 
клаку приходило «людей п’ять, яким платила, 
які спеціалісти, а всі інші – мої друзі прихо-
дили, допомагали безкоштовно». Насамперед 
так виготовляли паци, «їх треба було у форми 
класти, потім сушити. Глину привозили кінь-
ми, здалека не привозили, тут глина близько 
була. У дворі ж не будуть рити, щоб було на-
рито, – за селом знайшли, там і люди бра-
ли». Замішували глину кіньми теж клакою. 
Виготовлені паци сушилися більше тижня, 
залежно від погодних умов. Їх потрібно було 
перевертати, за цим стежив уже сам господар, 
а міг прийти на допомогу і сусід. У приватному 
музеї Е. Кельма в с. Мирнопілля зберігаються 
унікальні фото, як сушаться паци на відкри-
тому просторі. «Після того як вигнали стіни, 
ставили дерев’яні балки, а потім підбивали. 
Чоловіки роблять крокви, а баби їм накидають 
глину. Чоловіки глину подавали, жінки наки-
дали. В німців отакі на півметра накинуто». 
Працівникам давали сніданок, а впродовж 
дня їх підгодовували: «А хазяїн ходив з гра-
финчиком, а вона – з пиріжками, щоб ніхто 
голодний не був, там рюмочка, там рюмочка, 
тут же вино в основному у всіх було, з піснями, 
співали». Після того як роботу закінчували, 
у дворі накривали столи. На клаку готува-
ли молочне, перші, другі страви. Людей час-
тували, при цьому співали і танцювали. «Не 
спеціальні музики грали, а раніше було багато 
людей, які грали на гармошці». Клаку збирали 
частіше у вихідні дні. 

Зібрані в с. Плахтіївка (Саратський р-н), 
с. Весела Долина (Тарутинський р-н) і с. Мо-
наші (Білгород-Дністровський р-н) матеріали 
свідчать, що з 1950-х років побутував звичай, 
як казали в народі, «ходити на чамур». «Роби-
ли болото і додавали туди соломи. Набивали 
доски і заливали тим чамуром. Чамурі товсті-
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ші і міцніші. А паци (з соломи і глини) добре 
були для перестєнків в хаті, бо вони тонкі, як 
цеглини. Навозили глину, звали людей (60–
70 осіб), місили біля річки, робили по 2–3 ти-
сячі штук, сохло, викладали трапецією». Цією 
роботою керував господар. Важливим було 
зробити суміш правильної консистенції: «мало 
кинеш соломи, багато кинеш – воно розси-
питься». Тому були люди, які на цьому знали-
ся. Переважно розчин місили ногами, інколи 
кіньми. Робили для паців спеціальні формочки 
з дощок. Стелю теж робили гуртом: набивали 
дранку і накидали глиною. Стелю «потоло-
чили» і жінки, і чоловіки. «Поставили балки, 
набивають рейки і накидають глиною, зама-
зують наверху рукою такими досочками, воно 
підсихало, а знизу закидували половою, потім 
кінським навозом. Це вже робили жінки. Всі 
знали цю роботу. Було і рівне, і криве, хто як 
вмів. Потім пісочили [затирали піском], щоб не 
сипалося, і білилося вапном». У с. Плахтіївка 
завжди «лагодили стіл хороший», готували 
борщ, картоплю, м’ясо. Ставили столи, лавки.

У с. Монаші на клаці платили гроші. Таким 
чином робили все: стіни, стелю накладали, дах 
шифером чи черепицею крили. Ставили дра-
бини, один чоловік укладав, а решта людей 
подавали. Черепицю виготовляли напівмеха-
нізованим способом. Щоб вона була міцна і не 
лопалася, використовували пісок з цементом. 
Для покрівлі також вживали очерет. Чоловіки 
нарізали його на річці, приносили і клали на 
хату: «тоді нічого не замерзало, цього очере-
ту треба було вагон принести». Хату з серед-
ини мазали теж клакою. Зазвичай це робили 
жінки. У с. Монаші на клаку готували такі 
страви: борщ з півня, вареники з бринзою, 
картоплею, домашня ковбаса, домашній хліб. 
Участь у клаках була добровільною справою, 
проте взаємодопомогу сприймали певною мі-
рою як обов’язок. Люди поважали один одно-
го, тому старалися не пропускати клаку. Інко-
ли самі йшли, без запрошення, бо знали, що 
прийде час, коли і їм потрібна буде допомога. 
У 1980-х роках подібні практики почали зане-
падати. Звертаючись до сучасного стану речей 

щодо ставлення людей один до одного, то, за 
словами інформатора, «зараз і за гроші не хо-
чуть йти». 

У с. Вишняки (Арцизький р-н) зафіксова-
но використання спільної праці по сусідству 
під час збору винограду. Господар чавить ви-
ноград, а люди збирають у корзини і звозять 
у двір. Приходило 10–12 осіб, і старалися за 
день виконати всю роботу. 

Під час експедиційного виїзду в колі дослід-
ницьких зацікавлень перебували теми виготов-
лення, побутування традиційного вбрання та 
специфіки одягової культури мешканців Оде-
щини. Зокрема, детальними виявилися розпо-
віді респондентів про виготовлення тканини, 
особливості верхнього одягу, взуття. Одним з 
напрямів дослідження було вивчення сучасної 
культури одягання мешканців Буджака. 

Зібрані польові матеріали – аудіозаписи 
опитувань інформаторів з вищезазначених на-
селених пунктів, розповіді вчителів – екскурсо-
водів музеїв при місцевих навчальних закладах. 
Важливими об’єктами для вивчення стали мате-
ріали родинних фотоархівів мешканців села Бі-
лолісся (Татарбунарський р-н), які вони надали 
для огляду та фотофіксації. У ході експедиції 
було зібрано інформацію за такими тематични-
ми блоками: специфіка традиційного вбрання 
українців, болгар, гагаузів, молдован; одягова 
культура 1930–1940-х та 1950–1980-х років; 
сучасні практики побутування національно 
маркованого вбрання українців.

Зібрано фрагментарні дані щодо специфіки 
вбрання в довоєнний та післявоєнний періоди. 
У с. Плахтіївка (Саратський р-н) зафіксова-
но вирощування «прядива» для виготовлення 
доморобного лляного полотна, з якого шили 
довгі жіночі сорочки, чоловічі сорочки та шта-
ни. У Тарутинському районі льон сіяли до 
1940-х років, його також вирощували в с. Пе-
трівка Білгород-Дністровського району. 

Під час експедиції вдалося зафіксувати 
тільки одне свідчення про побутування тради-
ційної чоловічої вишитої сорочки зі стоячим ко-
міром: «У чоловіка, у [його] батька, вишита ру-
башка єсть, десь років двісті їй, навєрно. Його 
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З експедиційних студій

діда ше, лляна така, знаєте, тканина не така, 
як сейчас. Ну, така, грубіша вона. Ну, вона та-
кого кольору, вона і не біла, і не сіра, з якимось 
біло-голубим відтінком. Вся така вишита, отут 
зав’язується і вишито полностью». Більшість 
інформаторів наполягали на тому, що місце-
ві мешканці вишивкою одяг не оздоблювали, 
натомість поширене було прикрашання таким 
чином речей домашнього вжитку – рушни-
ків, простирадл, серветок, занавісок. Цю тезу 
підтверджують експонати місцевих музеїв й 
інтер’єри відвіданих помешкань. Наприклад, 
у с. Петрівка була традиція під час проводів в 
армію перев’язувати вишитим рушником хрест, 
який стояв при в’їзді в село. 

Інформатори вказали на побутування тако-
го виду верхнього одягу, як кожух: «Мій пра-
дід, був він скорняком, він шив кожухи і вели-
кі, і малі <...> узори там нашивав <...> якісь 
кілечка, ромбики, полосочками робили і об-
шивали»; «Були обов’язково кожухи для всіх, 
і для чоловіків, і жінок». Кожухи виготовляли 
з овечих шкур: «Як вівці поріжуть, то чинили і 
робили кожухи»; «З овець шили, чинили кожі, 
тоді зшивали його і шили кожух». В обрядах 
кожух використовували, «коли водили Козу», 
вдягали його навиворіт. 

Чоловіки носили смушеві шапки, а жінки 
ходили в «платках». Широко побутували по-
столи, їх носили чоловіки, а також «плели че-
ревички дітям, дівчаткам, жінкам». «Ходили 
навіть після війни в постолах, в школах ходили 
в постолах, даже дівчатка ходили»; «Крьос-
ний у мене помер у 1984 році, то він до 1984-го 
ходив у постолах»; «Мужики ходили со свин-
ними постолами». Варто зазначити, що в усіх 
відвіданих музеях зберігаються зразки посто-
лів. Чоловіки також носили чоботи, які вважа-
лися показником забезпеченості, нерідко сім’я 
мала тільки одну пару чобіт: «Так ми жили, 
одні чоботи в доме билі. Хто раньше встанєт, 
тот обуєт. А хто позже встал, єму уже нечево 
обувать». 

Дещо більше інформації вдалося зібрати 
щодо одягової культури 1950–1980-х років. 
Варто відзначити, що у вбранні літніх людей 

зберігалася певна консервативність. Напри-
клад, жінки носили «юбки з лєнтою атласною», 
«кофти <...> з длінним рукавом і коротким 
рукавом на пуговичках, в талію», «святко-
ві фартухи були тільки відрізні, з кружевом 
і з одним карманом обізатєльно», «плюшки 
були», з головних уборів – очіпок «з кружев-
цем тут, на ризиночці», «зімою, то на очіпок 
одівала платок», «платки чорні, білі». 

Не зафіксовано використання компонентів 
традиційного українського строю у весільній 
обрядовості, усі респонденти зауважували, що 
весільний одяг молодої – біла сукня, віночок з 
фатою, а молодого – чоловічий костюм. Весіль-
не вбрання часто брали на прокат, а для досту-
пу до модних речей потрібно було мати зв’язки: 
«Платье мы выбирали, все было дефицит. По-
ехали в Одессу, через родственников достали 
красивое такое платье, со шляпой, перчатки с 
лебяжьим пухом. На прокат брали».

Українські риси в одязі можна було поба-
чити тільки в сценічних національних костю-
мах, які використовували під час виконання 
номерів художньої самодіяльності: «І танці 
були українські народні. Юпочки оці вишиті, 
жілєточки гарні. Так ми не ходили в ньому, 
а іменно виступать в клубі на сцені, виступа-
ли в цьому одязі українському і національно-
му»; «В будинку культури в Тарутино брали 
ми український одяг»; «Вишиванка, яку мені 
вишила мама для виступу на Новий рік у ди-
тячому садочку, я була україночкою, це був мій 
костюм».

Особливу увагу було приділено вивчен-
ню популярності національно маркованого 
вбрання серед мешканців Буджака. Найбільш 
несподіваним результатом дослідження стало 
виявлення щирого захоплення українською 
культурою серед неетнічних українців – 
мешканців багатонаціонального села Красне 
(Тарутинський р-н), у якому найбільше про-
живає гагаузів. Високий рівень національної 
самосвідомості проявляється в представників 
місцевої інтелектуальної еліти – учителів і 
працівників Будинку культури, які спільними 
зусиллями 21 травня 2018 року організували 
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в селі проведення Всесвітнього дня україн-
ської вишиванки, що стало яскравою подією 
для жителів. Директор навчально-виховного 
комплексу Тетяна Іванівна Узун підтримала 
ініціативу вчителя української мови Світла-
ни Володимирівни Листовецької організу-
вати масштабний захід, провести ходу у ви-
шиванках на рівні не тільки школи, а і всього 
села: «Давайте запросимо районні органи 
влади, місцеві органи влади, залучимо наших 
мешканців, давайте. А потім придумали, хай 
семінар буде педагогів-вихователів за націо-
нально-патріотичним вихованням. Дійсно 
кропітка праця <...> давайте ходу зробимо, 
щоб усі мешканці села побачили, як це може 
бути урочисто, як це взагалі прекрасно жити 
в Україні. <...> Запропонували районному 
відділу освіти провести семінар районний на 
базі нашої школи в рамках Дня вишиванки. 
Він був дуже насичений, до нас приїхали всі 
педагоги-організатори з району, з усіх шкіл, 
приїхав методичний кабінет, поважні гості і 
помічники народних депутатів України, де-
путати Одещини. В рамках Дня вишиванки 
ми зробили добре діло, ми зробили ярмарок 
зусиллями педагогічного колективу. <...> Всі 
ці залучені кошти – з ярмарку, у нас не було 
фіксованих сум, бажаючі кидали гроші на до-
помогу хлопчика з нашого села». 

Переважна більшість опитаних у ході екс-
педиції висловила своє позитивне ставлення 
до відродження традиції використання одягу 
з українськими ознаками в сучасному побу-
ті. Проте слід зазначити, що в смт Бородіно 
(Тарутинський р-н) зафіксовано один випадок 
негативного відношення до цього явища, од-

нак інформатор відмовилася висловити свою 
думку під запис на диктофон. 
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реаліях Одещини, встановлено, що вишита со-
рочка, яку прийнято називати «вишиванкою», 
є найпоширенішим видом одягу, що передає 
зв’язок з національною культурою, визначе-
но соціальні обставини, які передбачають до-
тримання певного національного дрес-коду, 
простежено роль учителя в популяризації на-
ціонально маркованого вбрання серед учнів та 
ставлення батьків до заохочення дітей вдягати 
костюм в українському стилі на святкові захо-
ди в школу, виявлено особистісні інтерпрету-
вання символічного значення вбирання в одяг 
з українськими маркерами. 

Під час експедиції окремим напрямом 
етно графічного вивчення були традиційні зна-
ння та вірування, їх збереженість та аспекти 
видозмін протягом ХХ – на початку ХХІ ст. 
Загалом зазначимо, що тема народних ві-
рувань досі залишається репрезентативною 
в етнокультурній матриці мешканців краю, 
окремі її елементи зазнали трансформації під 
впливом економічних змін, науково-технічного 
прогресу середини – другої половини ХХ ст. 
Показовими в цьому контексті можна вважати 
народні перекази про відьом, які перетворю-
валися на автомобільні шини (як повсякденні 
реалії середини ХХ ст.). 
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У ПОЛІ УВАГИ – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА

Ірина Коваль-Фучило

22–24 жовтня 2018 року в Мюнхені від-
булася четверта щорічна Міжнародна наукова 
конференція «Німеччина й Україна у Другій 
світовій війні», організована Німецько-укра-
їнською комісією істориків. У науковому зі-
бранні взяли участь дослідники з Німеччини, 
України, США, Швеції, Австрії та Франції. 
Загалом було виголошено двадцять доповідей.

Конференція відбувалася в цікавому орга-
нізаційному форматі: у межах трьох засідань 
(панелей) – «Насилля й окупаційна поліція», 
«Колаборація, кооперація і спротив», «По-
всякдення під окупацією» – доповіді були по-
ділені на секції (2–3 особи). Секції мали свого 
голову, який керував засіданням, і дискутанта, 
що коментував виступи учасників. Такий фор-
мат дав змогу детально обговорити кожен ви-
ступ, осмислити його основні аспекти.

На першому засіданні обговорювали проб-
леми підрахунку втрат України в Другій сві-
товій війні, впливу фактора національності 
на воєнні події, окупаційної політики щодо 
українського населення. Так, Олександр Гла-
дун, доктор економічних наук, завідувач від-
ділу демографічного моделювання та прогно-
зування Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН України 
в доповіді «Україна у Другій світовій війні: 
демо графічний вимір» розповів про способи 
підрахунку демографічної ціни катастрофи. 
На підставі різних способів підрахунку люд-
ських втрат, зокрема методу розрахунку на ти-
сячу населення, промовець за допомогою діа-
грам і статистичних таблиць довів, що Україна 
в Другій світовій війні зазнала значно більших 
втрат, ніж інші республіки СРСР. Владислав 
Гриневич, дослідник етнічної історії, крізь 
призму власної наукової біографії розкрив 
зміни в підходах до вивчення національних 

стосунків у Червоній армії в роки війни. Допо-
відач зосередив увагу на нетотожності понять 
«колаборація» і «співпраця», наголосив на не-
коректності вживання поняття «колаборація» 
щодо українських земель, адже ті були коло-
нією у складі Рейху.

Друга панель була присвячена осмислен-
ню явищ колаборації, визначенню підходів до 
терміна «колаборація», з’ясуванню локальних 
особливостей способів порятунку євреїв і пока-
рання українських рятівників, співробітництва 
населення окупованої України з окупаційною 
владою. Скажімо, Олена Корзун з Вінниці в 
доповіді «Співробітництво українських і ні-
мецьких учених у питаннях вивчення проблем 
сільського господарства українських земель 
у роки Другої світової війни» відзначила, що 
співпраця українських та німецьких учених у 
галузі вивчення проблем сільського господар-
ства сприяла тому, що ідеї перших потрапляли 
на Захід і через роки втілювалися в життя.

Ігор Щупак, кандидат історичних наук, ди-
ректор Українського інституту вивчення Голо-
косту «Ткума», директор Музею «Пам’ять 
єврейського народу та Голокост в Україні» 
(м. Дніпро), порушив теоретичні аспекти до-
слідження порятунку євреїв в роки Голокос-
ту. Він зауважив неоднозначність підходу до 
надання звання «Праведник народів світу», 
підкреслив, що цього звання заслуговує ми-
трополит Андрей Шептицький та низка ін-
ших українців. Рятівниками євреїв стали різні 
люди. Умови порятунку євреїв і покари для 
рятівників були неоднаковими в різних адмі-
ністративно-територіальних одиницях, ство-
рених окупаційною владою: рейхскомісаріат 
«Україна», губернаторство «Трансністрія», 
дистрикт «Галичина» (у складі генерал-гу-
бернаторства). Важливо, що навіть небез-
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корисність рятівників не зменшувала ризику 
втратити життя; що під загрозою перебували 
навіть ті українці, які знали про переховуван-
ня й не доповіли про це. І. Щупак також по-
відомив про ініціативу називати в населених 
пунктах вулиці ім’ям осіб, які рятували євреїв 
у роки Голокосту. Ще один історик із Дніпра, 
Альберт Венгер, у доповіді «Колабораціонізм 
і спротив медичного персоналу Ігренської пси-
хіатричної лікарні Дніпропетровської області 
в 1941–1943 рр.» розповів про спроби медич-
ного персоналу врятувати пацієнтів від смерті, 
оскільки душевнохворі люди, разом з євре-
ями, важкохворими, комуністами, належали 
до приречених на страту. Він відзначив, що 
частина медичних сестер наївно вважала, що 
врятує хворих від смертельних ін’єкцій, розво-
дячи нашатир та інші препарати для евтаназії 
водою. Проте цим вони лише розтягували аго-
нію пацієнтів.

Дітер Поль (Dieter Pohl), німецький та ав-
стрійський історик, професор сучасної історії 
Східної та Південної Європи в університеті 
м. Клагенфурт (Австрія), закликав розглядати 
Голокост у зв’язку з іншими геноцидами пері-
оду Другої світової війни. Фашистська влада, 
хоча й позиціонувала себе як антипод більшо-
визму, дуже мало покликалася на цей аргу-
мент у своїй окупаційній політиці. Винищення 
євреїв лише опосередковано пов’язувалося з 
боротьбою з більшовизмом і мало відрізняло-
ся від вбивства євреїв за межами СРСР. Не-
перервність терору виявлялася значно відчут-
ніше в досвіді самого населення, яке зазнало 
страждань у 1930-х роках і очікувало від Гіт-
лера полегшення ситуації. Від цих сподівань 
на кінець 1941–1942 років мало що залиши-
лось. Хоча більшовиків було вигнано й церкви 
знову відкрито, міське населення страждало 
від голоду, реприватизація майна не перед-
бачалася, а в 1942 році почалося полювання 
на примусових працівників. Люди бачили, як 
відбувалися масові вбивства і як військово-
полонені, які – на противагу євреям – були 
«своїми», гинули від голоду. Ставлення до 
тоталітарного режиму вже було сформова-

ним, а практики 1930-х років застосовували-
ся також німецькими окупантами. Так само, 
як громадянська війна та «Великий перелом» 
1929–1933 років, німецька окупація прине-
сла зміни в українське суспільство: мільйони 
мешканців були вбиті чи загинули від голоду, 
поляків у 1943–1944 роках було винищено або 
вигнано і, зрештою, у 1946 році – виселено.  
Зникли й українські німці. Тож на кінець вій-
ни населення, яке залишилося, було досить 
гомогенно-східнослов’янським, на яке, крім 
цього, чекала подальша посилена русифікація 
та значні культурні втрати. Радикалізм ні-
мецької окупації полегшив повернення сталін-
ського режиму. Гітлер в 1939 році не лише від-
крив для Сталіна ворота до Західної України, 
а й своїм дуже ризикованим нападом 1941 року 
уможливив для Сталіна просування в східну 
частину Європи. Участь місцевих мешканців у 
німецькій окупаційній адміністрації була зруч-
ним приводом знову здійснювати «чистки» в 
Україні, особливо представити «бандерівців» 
як колаборантів. Перемога у «Великій вітчиз-
няній війні» стала, особливо у 1960-х роках, 
поряд із «Жовтневою революцією», другою 
центральною фігурою легітимації в Радян-
ському Союзі. Ці дискурси сприяли не лише 
тривалій стабільності СРСР до 1991 року; 
вони даються взнаки й дотепер.

У межах панелі відбулася презентація збір-
ника наукових праць Traitors, Collaborators and 
Deserters in Contemporary European Politics of 
Memory: Formulas of Betrayal («Зрадники, ко-
лаборанти і дезертири в сучасній європейській 
політиці пам’яті: формули зради») (за ред. Ге-
лінади Грінченко і Елеонори Нарвселіус, Хам, 
Швейцарія, 2018, 414 с.). Статті збірника при-
свячені пошуку теоретичних підходів до кла-
сифікації й аналізу випадків колаборації, де-
зертирства й зрадництва. Необхідно не тільки 
описувати окремі випадки, а й інтерпретува-
ти їх у межах теоретичних базових стратегій 
визначення та осмислення ситуацій зради. 
Гелінада Грінченко, історик, доктор історич-
них наук, професор кафедри українознавства 
філософського факультету Харківського на-
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Хроніка

ціонального університету ім. В. Н. Каразіна, 
проаналізувала політику пам’яті та її еволю-
цію щодо остарбайтерів. Так, неоднозначне 
ставлення до жінок, що мали досвід роботи в 
Німеччині, зумовлене радянською пропаган-
дою, яка експлуатувала образ вигнаної в не-
волю дівчини як такої, що терпить насильство  
(зокрема сексуальне) з боку ворога. Після 
звільнення такі жінки стали заручницями цьо-
го образу, що міцно засів у головах радянських 
солдатів та суспільства загалом, і зазнали 
стигматизації.

Упродовж третього засідання увага дослід-
ників була зосереджена на проблемах щоден-
ного життя і побуту українського населення під 
час окупації, стосунків місцевого населення з 
окупаційною владою, відображення особистих 
життєвих колізій у листуванні й щоденниках.

Інститут мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України на науковому зібранні представляла 
кандидат філологічних наук, старший науко-
вий співробітник Ірина Коваль-Фучило. Її до-
повідь «Між пропагандою і правдою: жінка в 
щоденникових записах Олександра Довженка 
часу Другої світової війни» ілюструвала вплив 
різних воєнних факторів, зокрема тогочасної 
пропаганди, на творчість видатного укра-
їнського митця. На початку Другої світової 
вій ни митець отримав замовлення «вигото-
вити сценарій і зробити фільм про Україну у 
Вітчизняній війні» (з листа Довженка). Про-
відною темою його щоденників часу Другої 
світової війни є оплакування рідної землі, її 
народу, трагедії людських втрат. Довженкове, 
так би мовити, «роздертя» між його прагнен-
ням правди і страхом втратити життя постійно 
відчувається в усій його творчості, насамперед 
у щоденникових записах, де митець міг при-
наймні частково бути чесним із собою. Вод-

ночас він як уродженець українського села 
перебував у полоні традиційних патріархаль-
них стереотипів, а як людина освічена, інтелі-
гентна, був добре ознайомлений з радянською 
воєнною пропагандою, яка в умовах війни роз-
глядала весь народ як ресурс перемоги. Оці 
чотири чинники: прагнення зобразити правду, 
обов’язок догодити держзамовленню, вплив 
традиційних світоглядних установок, автори-
тет радянської пропаганди (а ще спеціальний 
мистецький чинник – пошук цікавих сценіч них 
сюжетів) – чи не найяскравіше позначи лися 
саме на жіночих образах Довженка. Особ-
ливо це стосується жіночої теми як провідної  
в його творчості під час війни. Жіночі персо-
нажі в щоденниках Довженка дещо схематичні 
й тенденційні, прописані з чоловічої, патрі-
архальної, позиції. У них відчутний потуж-
ний вплив радянської військової пропаганди. 
У першій половині військового часу Довженко 
педалює тему зґвалтувань. Жінка для ньо-
го уособлює страждання Батьківщини. Далі 
письменника тривожить проблема добровіль-
них сексуальних контактів українських жінок 
з німцями. Ці записи мають риси фольклорних 
текстів. Вони не оброблені автором, тому що 
Довженко не планував вводити цей матеріал 
у свої художні твори. Особлива цінність що-
денника Довженка полягає в тому, що він один 
із небагатьох письменників сталінської епохи 
зважився залишити після себе такий его-до-
кумент. Завдяки йому можна простежити 
перебіг думок автора. Це важливий документ 
того часу, який дає змогу побачити вплив про-
паганди на творчу особистість, ставлення сус-
пільства до жінки під час війни, зміну позиції 
автора впродовж Другої світової війни.

Із програмою конференції можна ознайо-
митися на сайті Німецько-української комісії 
істориків http://www.duhk.org/uk/novini/.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРКИ «НАРОДНІ ПІСНІ ВОЛИНІ»

Олена Яринчина

У межах відзначення 100-ліття Національ-
ної академії наук України 23 жовтня 2018 року 
в Інституті мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського (далі – 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) відбулась пре-
зентація збірки «Народні пісні Волині».

Видання підготувала доктор мистецтво-
знавства, провідний науковий співробітник від-
ділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського Людмила Олександрів-
на Єфремова. «Народні пісні Волині» – шоста 
книга із серії «З колекцій збирачів фолькло-
ру», започаткованої дослідницею у 2012 році. 
У попередні роки вона підготувала та видала 
«Народні пісні Житомирщини» (2012), «На-
родні пісні Хмельниччини» (2014 р., у спів-
авторстві з М. Дмитренком), «Народні пісні 
Чернігівщини» (2015), «Народні пісні Пол-
тавщини» (2016), «Народні пісні Київщини» 
(2017). У цих збірках представлено нотні й 
текстові зразки народних пісень, подано пас-
портизацію, примітки й уточнення упорядни-
ці. У межах видань пісні розподілено на кілька 
груп, зокрема, ідеться про групи календарно-
обрядових і родинно-обрядових пісень, ліричні 
необрядові пісні, суспільно-побутові, балади, 
а також уміщено романси й пісні літературного 
походження. Більшість зразків публікують-
ся вперше, бо частина представлених пісень 
віднайдена упорядницею серед рукописів, 
а частина – власні записи або сучасні запи-
си інших дослідників. Багато пісень (і нот, 
і текстів) було розшифровано Л. Єфремовою. 
Кожна збірка містить допис «Від упорядни-
ка», вступну статтю, у якій авторка доклад-
ніше характеризує історико-культурні умови і 
пісенність конкретного регіону, побутування і 
особливості тих чи інших пісень на його тере-
нах, та невеличкі статті до кожного підрозділу, 
що стосуються представлених у ньому жанрів. 

Крім того, у збірках подано низку покажчиків, 
які, безсумнівно, полегшують роботу із систе-
матизації матеріалу: географічний, покажчик 
записувачів (зазначено дати та місця усіх за-
писів, уміщених у книзі), транскрипторів, ви-
конавців, іменний і покажчик інципітів пісень. 
Збірка «Народні пісні Волині» вміщує близь-
ко 1000 пісенних зразків, що є тенденційним 
для видань цієї серії. Окресливши загальну 
структуру, варто зауважити на особливостях 
презентованого видання. Так, збірка «На-
родні пісні Волині» стала першою у серії, що 
охоплює територію етнографічного регіону, 
а не області як адміністративно-територіальної 
одиниці.  

На презентації було чимало гостей, зо-
крема, її відвідали видатні науковці, які при-
вітали Л. Єфремову з виходом книги. Зі спо-
гадами про збирання фольклору на Волині та 
професійними заувагами виступив академік 
НАН України, директор Інституту літера-
тури ім. Т. Г. Шевченка М. Жулинський. 
У своїх доповідях кандидат філологічних наук, 
завіду вач відділу української та зарубіжної 
фольклористики Л. Вахніна, кандидат філо-
логічних наук, старший науковий співробітник 
відділу української та зарубіжної фолькло-
ристики Л. Іваннікова і доктор філологічних 
наук, провідний науковий співробітник відділу 
екранно-сценічних мистецтв та культурології 
Т. Руда проаналізували експедиційну діяль-
ність ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, окреслили 
особливості роботи «у полі» і наголосили на 
її значущості. При цьому дослідниці згадали 
багатьох співробітників Інституту, стараннями 
яких був зібраний значний фактичний матері-
ал, що частково вміщений у презентованому  
збірнику. Музикологічний аналіз окремих 
особ ливостей пісенності Волині представив  
аудиторії доктор мистецтвознавства, провідний 
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Хроніка

науковий співробітник відділу музико знавства 
та етномузикології ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го М. Хай. У своєму виступі доктор філоло-
гічних наук, провідний науковий співробітник 
відділу української та зарубіжної фольклорис-
тики М. Дмитренко коротко розглянув істо-
рію збирання та публікації фольклору Волині, 
зауважив на важливості роботи, проведеної 
Л. Єфремовою.

У багатьох виступах було відзначено, що 
підготовка подібних видань потребує опра-
цювання, систематизації, упорядкування, об-
ґрунтування, узагальнення та аналізу мате-
ріалу, а це – титанічна робота, яку виконала 
упорядниця. Її наукова діяльність примножує  
науковий потенціал колективу ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського. Крім професійних якос-
тей, учасники заходу зауважили, що знають 
Л. Єфремову як надзвичайно інтелігентну, 
скромну, мудру й толерантну людину.

Перлиною презентації був виступ народ-
ного колективу «Писанка», який прибув з 
м. Рожища Волинської області. Учасниці ан-
самблю у народній манері виконали кілька пі-
сень зі свого репертуару. Це унаочнило окремі 
зразки, представлені у виданні «Народні пісні 
Волині», оскільки до збірки також увійшли 
записи, зафіксовані від співачок «Писанки». 
Дирекція ІМФЕ ім. М. Т. Рильського щиро 
подякувала колективу «Писанка» за їхню  
багаторічну діяльність у справі підтримки та 
розвитку народної пісні в Україні.

Л. Єфремова 
та Н. Стішова під 
час презентації 
збірки «Народні 
пісні Волині». 

Фольклорний 
колектив  

«Писанка»  
з м. Рожища 

Волинської обл.  
та співробітники  

ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильсько‑
го Л. Єфремова,  

Л. Вахніна,  
М. Дмитренко, 
О. Яринчина, 
Л. Іваннікова. 

Київ, 2018 р. 
Світлини  

О. Головка
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ІХ ДРИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ  
«ЧОРНЕ МОРЕ ТА ПРИЧОРНОМОР’Я  

ЯК КОНТАКТНА ЗОНА ЦИВІЛІЗАЦІЙ ТА КУЛЬТУР»

Оксана Микитенко

22–23 листопада 2018 року в Харкові в 
межах проведення ІХ Дриновських читань від-
булася Міжнародна наукова конференція «Чор-
не море та Причорномор’я як контакт на зона 
цивілізацій та культур» за участю співробітни-
ків ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. 
Організаторами цього актуального наукового 
заходу виступили авторитетні національні та 
зарубіжні освітні й наукові центри, насампе-
ред Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна, зокрема історичний фа-
культет із Центром болгаристики та балкан-
ських досліджень імені М. Дринова, а також 
харківський Центр досліджень міжетнічних 
відносин у Східній Європі; історичний факуль-
тет Запорізького національного університету;  
факультет історії та філософії Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова; 
Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича (НДІ європейської інтегра-
ції та регіо нальних досліджень). Зарубіжними 
партнерами й спів організаторами конференції 
були Інститут балканістики з Центром фрако-
логії та Інститут історичних досліджень Бол-
гарської академії наук, а також Інститут україн-
ських студій університету Альберти (Канада), 
який надав фінансову підтримку і сприяв про-
веденню важливого наукового зібрання. У ро-
боті цього форуму, крім українських науковців, 
взяли участь представники з Болгарії, Бельгії, 
Греції, Грузії, Канади, Македонії, Молдови, 
Польщі, Росії, Румунії. Робочими мовами кон-
ференції були українська, болгарська, англій-
ська та російська. 

Пленарне засідання, що проходило в уро-
чистій залі засідань ученої ради ХНУ, відкрив 
ректор університету доктор соціологічних наук, 

професор, академік НАН України В. Бакіров, 
який наголосив на міжнародному значенні 
традиції проведення Дриновських читань і 
зауважив, що не випадково заходи, котрі від-
буваються з нагоди відзначення 180-ї річниці 
з дня народження Марина Дринова – видат-
ного українського й болгарського історика-сла-
віста, філолога та етнографа, у працях якого 
по-новому було висвітлено, зокрема, історію 
слов’яно-візантійських відносин у Х ст., при-
свячено проблемам, пов’язаним з Чорним мо-
рем та Причорномор’ям. Про роль М. Дринова 
в історії України та Болгарії йшлося у віталь-
ному слові голови Болгарської академії наук 
академіка Ю. Ревальського. Він зауважив, 
що українські колеги, зокрема директор Цент-
ру болгарстики та балканських досліджень 
імені М. Дринова кандидат історичних наук 
С. Страшнюк цьогоріч узяв участь у заходах 
на відзначення ювілею вченого в його рідному 
місті Панагюріште (Болгарія). Учасників кон-
ференції привітав директор Програми сучас-
них українських студій Інституту українських 
студій університету Альберти (Канада), док-
тор історичних наук, професор В. Кравченко, 
наголосивши на актуальності питань чорно-
морської проблематики в контексті сучасних 
міжнародних відносин та викликів.

Роботу пленарного засідання було продов-
жено доповідями М. Домановської (Хар-
ків, Україна) «Трикутник візантійсько-бол-
гарсько-руського конфлікту в Західному 
Причорномор’ї Х ст. в інтерпретації Марина 
Дринова»; Б. Георгієва (Шумен, Болгарія) 
«Стратегічне бачення Чорноморського ре-
гіону в політиці болгарських урядів (1885–
1915 рр.)»; О. Микитенко (Київ, Україна) 
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«“Чорне море” як модель інтеркультурної ко-
мунікації у фокусі досліджень сучасної бол-
гарської етнології».

Відбулася також презентація низки ціка-
вих видань історико-культурологічної пробле-
матики: «Схід – Захід. Історико-культурний 
збірник» (EAST / WEST JOURNAL. The 
Scholarly Journal for History and Culture). Хар-
ків ; Едмонтон, 1998–2018; «Чорноморська 
минувшина». Науковий часопис відділу історії 
козацтва на Півдні України НДІ козацтва Ін-
ституту історії України НАН України. Одеса ; 
Київ, 2006–2018; «Дриновський збірник / 
Дриновски сборник». Щорічник Болгарської 
академії наук та Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Харків ; 
Софія, 2007–2018; Софронов-Дринов В. 
«Марин Дринов – семейная летопись к 
180-летию со дня рождения». Воронеж, 2018.

Секційна робота відбувалася за напрямами: 
«Понт Евксинський: античне Причорномор’я 
та світ варварів» (секція 1); «Чорноморський 
вимір Візантійської ойкумени» (секція 2); 
«Чорне море – “внутрішнє озеро” Османської 
імперії?» (секція 3); «На вістрі “Східного пи-
тання”: Чорне море та протоки в Європейській 
політиці останньої третини ХVІІІ – початку 
ХХ ст.» (секція 4); «“Коротке” ХХ ст.: зміна 
геополітичної парадигми та міждержавні від-
носини у чорноморському регіоні упродовж 
1914–1991 рр.» (секція 5); «ОЧЕС та регіо-
нальна підсистема міжнародних відносин в 
умовах ерозії та краху Ялтинсько-Потсдам-
ського порядку» (секція 6). Широкі хроноло-
гічні межі та проблематика, яку було винесено 
на обговорення, дали змогу залучити фахівців 
різних спеціальностей – істориків, археологів, 

етнологів, фольклористів, соціологів, політо-
логів та ін.

Другий день конференції відзначився 
проведенням у конференц-залі харківського 
Прем’єр-палацу Круглого столу на актуаль-
ну тему: «Проблеми регіональної безпеки та 
інтеграції в умовах глобалізації: від концепції 
“Міжмор’я” ХХ ст. до проекту “Тримор’я” 
ХХІ ст.» (модератори: д-р політ. наук А. Кру-
глашов та д-р іст. наук В. Кравченко). Було ви-
голошено доповіді (українською та англійською 
мовами): «Ідея регіонального співробітництва 
в Центрально-Східній Європі в українській 
суспільно-політичній думці: історичні проек-
ти та їх актуальне значення» (А. Круглашов; 
Чернівці, Україна); «The idea of “Intermarium” 
in fereign policy discourse of Ukrainian and Polish 
elites» (О. Полегкий; Антверпен, Бельгія); 
«Trimarium Initiative – the 12 ЕU Eastern Flank 
Countries Infrastructural Integration» (П. Жу-
равський вель Граєвський; Лодзь, Польща); 
«Main Threats and challenges before the Black 
Sea Union and Baltic Regions and Perspectives 
of Interregional cooperation» (Н. Чітадзе; Тбі-
лісі, Грузія); «How to solve Ukraine’s, Moldova’s 
and Georgia’s security dilemma? The idea of 
post-Soviet intermarium coalition» (А. Умланд, 
К. Федоренко; Київ, Україна). Жвава диску-
сія, яка супроводжувала виступи, засвідчила 
важливість усебічного наукового дослідження 
та експертного обговорення питань, пов’язаних 
з проблемами регіональної безпеки та європей-
ського співробітництва, актуалізувала роль по-
літичних і економічних аспектів міжнародного 
діалогу в сучасних умовах. Матеріали конфе-
ренції та Круглого столу ввійдуть до чергового 
тому Дриновського збірника.
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ТРІУМФ «ЩЕДРИКА» 

Микола Кузик

Кінець 2018 року для культурної громад-
ськості столиці України позначився знакови-
ми подіями, пов’язаними з іменами М. Ле-
онтовича та О. Кошиця. Так, 30 листопада в 
просторій залі-фойє Дипломатичної академії 
України ім. Г. Удовенка відбулося відкриття 
Виставкового просвітницького проекту «Сві-
товий тріумф “Щедрика” – 100 років куль-
турної дипломатії», що представив винятково 
цінні документи з Центрального державного 
архіву України. Уперше громадськості було по-
казано накази уряду часів С. Петлюри, списки 
капели, відомої потім у світі під назвою Укра-
їнський національний хор під орудою О. Ко-
шиця, рецензії в пресі, відгуки про концерти 
українських майстрів хорового співу видатних 
музикантів світу та високоповажних урядов-
ців і навіть монарших персон. Зазначено весь 
маршрут капели, здійснений нею впродовж 
1919–1924 років, тобто – п’яти з половиною 
років у різних країнах світу – Чехословаччині, 
Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідер-
ландах, Німеччині, Польщі, Іспанії, США, 
Канаді, Мексиці, Аргентині, Уругваю, Бра-
зилії, Куби. Відзначено роль у формуванні ре-
пертуару таких знаних митців, як К. Стеценко 
та М. Леонтович. Окремо виділено неймовір-
ний світовий успіх «Щедрика» в опрацюванні 
М. Леонтовича, який заполонив художню уяву 
людей різних національностей і континентів.

То була правдива культурно-дипломатична 
місія новопосталої на мапі світу країни, здійс-
нена 100-ліття тому вісімдесятьма хориста-
ми Української республіканської капели, іні-
ційована безпосередньо Головою Директорії 
УНР Симоном Петлюрою. Світ заговорив про  
унікальне мистецьке явище – український хо-
ровий спів, а отже, заговорив і про Україну. Усі 
ці відгуки продемонстровано на численних стен-
дах виставки та сторінках збірника-проспекту 
«100 років культурної дипломатії України» (К., 
2018): «Можна сказати прямо про українських 

співаків: Veni, vidi, vici!» – писала чеська преса 
(Venkov, 10 травня 1919 р.); видатний чеський 
музикознавець і політик Зденек Неєдли відзна-
чав: «До нас прибули українські співаки, або як 
вони себе називують “Українська Республікан-
ська Капела”, щоб показати нам своє мистецтво 
і співом розповісти про народ, котрий так само, 
як і ми, хоче увійти до вільної сім’ї європейських 
народів. Разом з ними прийшло до нас нове мис-
тецтво, досі майже невідоме, проте настільки  
високорозвинене, що ми не лише з приємністю їх 
слухали, але й з користю, бо багато дечого на-
вчились...»; австрійська преса зазначала: «Те, що 
показали нам українці, є справді дивовижним. 
Колектив, що може отримати такий величезний 
успіх, повинен мати велику силу мистецької ін-
дивідуальності або ж черпати силу з могутнього 
джерела розвинутого національного мистецтва» 
(Wiener Morgenzeitung, 27 липня 1919 р.) тощо. 

На відкритті виставки виступили міністр 
культури України Є. Нищук, куратор проекту 
Т. Пересунько – старший науковий співро-
бітник науково-дослідного відділу культурної 
політики Українського центру культурних до-
сліджень, Н. Шульга – заступник директора 
Дипломатичної академії України, Ю. Федів – 
директор Українського культурного фонду, 
І. Френкель – директор управління Україн-
ського центру культурних досліджень, В. Ку-
зик – науковець Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України, І. Матяш – доктор іс-
торичних наук, голова правління Наукового 
товариства історії дипломатії та міжнародних 
відносин, І. Гирич – доктор історичних наук, 
завідувач відділу джерелознавства нової істо-
рії України Інституту української археографії 
та джерелознавства України ім. М. С. Гру-
шевського та ін.

До створення виставки було залучено фа-
хівців з Інституту української археографії та 
джерелознавства України ім. М. С. Грушев-
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ського та Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Виставку задумано як ман-
дрівну: її планують представити в кількох міс-
тах України та за кордоном.

У суголоссі з вищеназваним виставковим 
проектом 17 грудня 2018 року в Національ-
ному музеї історії України відбулося урочисте 
відкриття виставки «Маестро Різдва», при-
свяченої українському композитору М. Леон-
товичу, до організації якої теж причетний 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, зокрема на-
уковець В. Кузик. На виставці були пред-
ставлені меморіальні речі, пов’язані з життям 
композитора, його родини – шахова дошка, 
сухарниця, переносна робоча конторка, кіль-
ка першовидань творів тощо. Декораційним 
фоном послужили шпалери-витинанки (на три 
з половиною метри заввишки), зроблені пре-
красною майстринею Д. Альошкіною за моти-
вами творів митця: «Козака несуть», «Зозу-
ленька», «Літні тони», «Богородице-Діво», із 

центральною – «Щедрик», які заворожували 
своєю майже трансцендентною магією. 

Зі вступним словом на відкритті висту-
пили генеральний директор Національного 
музею історії України Т. Сосновська, куратор 
виставки – завідувач відділу рекламно-ви-
ставкової роботи цього ж музею О. Таранен-
ко, науковець ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
В. Кузик 1. Прикрасили відкриття виставки 
спів хорового ансамблю з народної капе-
ли «Дніпро» (хормейстер Ігор Тилик), що є 
спадко ємицею капели Київського університе-
ту Святого Володимира, яка вперше виконала 
«Щедрика» 25 грудня 1916 року (за н. ст. – 
7 січня 1917 р.), та сучасний гурт «Шпилясті 
кобзарі», що зробили свою майстерну інтер-
претацію музики шедевру М. Леонтовича.

Унікальність, неймовірна висока історич-
на цінність документів (навіть 100-річної 
давності) та раритетних речей, пов’язаних із 
М. Леон товичем, неабияк зацікавили відвіду-
вачів цих двох виставок. 

Т. Пересунько, О. Тараненко, В. Кузик, Д. Альошкіна біля витинанки «Щедрик». Київ. 2018 р.
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ 
У СЛОВАЦЬКОМОВНІЙ ТРАНСКРИПЦІЇ

Микола Мушинка

Редакторка збірника балад русинів-україн-
ців Словаччини Тетяна Пірнікова свою перед-
мову до книги починає з констатування: «Зовсім 
випадково я познайомилася з працею Ореста 
Зілинського. У 2016 році я звернулася до пря-
шівського україніста академіка проф. Миколи 
Мушинки із запитанням, чи в його бібліотеці 
не знайдеться пісенного матеріалу, пов’язаного 
з русинами Словаччини. Цікавили мене пере-
дусім нотні записи пісень. Він мені дав до рук 
фотокопію збірника “Українські народні балади 

Східної Словаччини”, укладеного Орестом Зі-
линським у 70-х роках минулого століття, що 
його видав Інститут мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського в 
Києві 2013 року. Я була здивована кількістю 
опублікованих балад та ґрунтовністю упоряд-
кування його змісту. Ім’я укладача збірника 
було мені невідоме» (с. 6) 1. 

Далі Т. Пірнікова висловлює подяку київ-
ським видавцям на чолі з Ганною Скрипник за 
підготовку і друк збірника, однак шкодує, що 
на території, де ці балади були записані, він 
зовсім не відомий. Тому вона взялася за його 
перевидання латиницею, оскільки більшість 
представників сучасного покоління русинів 
Словаччини кирилицею вже не володіє. 

Нагадаємо основні етапи життєпису О. Зі-
линського, висвітлені у вступній статті Т. Пір-
нікової, яка під час її написання спиралася на 
мою книгу про О. Зілинського «Науковець з 
душею поета» (Бавнд-Брук, США, 1983 р.). 

Уродженець галицької Лемківщини О. Зі-
линський (1923–1976) майже все своє жит-
тя провів у Чехословаччині. Тут він здобув 
вищу освіту (в Українському вільному уні-
верситеті та Карловому університеті у Празі), 
став кандидатом філологічних наук (1966), 
а від 1971 року до передчасної смерті працю-
вав науковим співробітником Чехословацької 
академії наук у Празі, часто репрезентуючи 
чехословацьку україністику на міжнародних 
конгресах та конференціях. Помер він за досі 
не з’ясованих обставин у лісі кадастру Винне 
на Земплінській Шираві, округ Михалівці. 
Похований у Свиднику.

Orest Zilynskyj. Balady východného Slovenska. Podbeskydské ľudové balady / 
editori Tatiana Pirníková a Radovan Šašala, zodpovedná redaktorka T. Pirníková. 
Prešov : Vydavateľstvo Ladislav Cuper, 2018. 560 s. 
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Рецензії та огляди

До 1960-х років наукові праці О. Зілинського 
з’являлися і на сторінках преси Радянської Укра-
їни. За студії про Т. Шевченка його нагородили 
престижною медаллю Тараса Шевченка. Од-
нак пізніше, зокрема після того, як науковець 
14 серпня 1968 року на VI Міжнародному з’їзді 
славістів у Празі оголосив проект заснування 
Міжнародної асоціації україністів (що викли-
кав гостру критику представників української 
радянської делегації), він став persona non grata 
не лише в Україні, але й в українській пресі Сло-
ваччини. О. Зілинського було посмертно реабілі-
товано у 2013 році, коли Національна академія 
наук України видала значну частину його науко-
вого доробку: «Вибрані праці з фольклористи-
ки» у двох книгах (968 с.), «Літературні праці» 
(672 с.) та «Українські народні балади Східної 
Словаччини» у двох частинах (728 с.) 2. Слід 
підкреслити, що такої пошани в Україні не мав 
жоден учений української діаспори.

У вступній статті «Тернистий шлях збірки 
балад» (с. 6–30) Т. Пірнікова на основі архів-
них матеріалів, що надав їй син Ореста Богдан 
Зілинський, висвітлила працю автора над збір-
ником балад, обставини фізичної ліквідації його 
машинопису та верстки – від 1968 по 1975 рік 
(с. 14–30). У виданні 27 архівних документів 
чеською та словацькою мовами вона навела в 
оригіналі, а українською та російською – у пере-
кладі словацькою. 

Серед нововиявлених матеріалів – багате 
листування О. Зілинського з видавцем кни-
ги – Українською редакцією Словацького пе-
дагогічного видавництва у Пряшеві, Крайовим 
комітетом Комуністичної партії Словаччини в 
Кошицях, листи до О. Зілинського фолькло-
ристів Андрія Дулеби зі Свидника, етному-
зиколога Володимира Гошовського зі Львова 
(анонімного співупорядника нотної частини 
книги) та художника Івана Фіркаля, а також 
повні тексти високо позитивних рецензій на 
рукопис книги О. Зілинського «Українські на-
родні балади Східної Словаччини» від Боже-
ни Філової та Яна Коморовського з Братисла-
ви, Бориса Путілова з Ленінграда (ухвалена 
Юліаном Бромлеєм з Москви) тощо. Ці доку-

менти значною мірою доповнюють дотеперіш-
ні відомості про історію знищення рукопису та 
верстки збірника балад О. Зілинського.

Основу збірника О. Зілинського станов-
лять 482 тексти та 240 мелодій балад, записані 
в 119 русинсько-українських селах Пряшівщи-
ни. Дослідник розподілив балади на дві час-
тини. У першій частині представлено «Основні 
тексти» (№ 1–254), у другій – «Доповнюючі 
варіанти» (№ 255–479). До кожної балади 
він подав ґрунтовні коментарі 3. 

Т. Пірнікова об’єднала ці частини. Під час 
транслітерації текстів пісень з кирилиці на лати-
ницю вона повністю зберегла діалектне звучання 
кожної балади. О. Зілинський подав у своєму 
збірнику карту Східної Словаччини із позна-
ченням усіх 119 українських сіл, звідки походять  
публіковані балади, причому різними графічни-
ми знаками він відмітив села, у яких було запи-
сано від 10 до 32 пісень, від 5 до 9, від 2 до 4 та 
лише одну пісню (с. 526). Усе це представлено й у 
словацькомовному виданні збірника балад.

Українське резюме книги Т. Пірнікова пода-
ла у перекладі словацькою мовою (с. 530–540), 
а англійське – залишила без змін (с. 542–545).

Словацькомовну версію збірника (як і його 
оригінал) доповнено кольоровими ілюстрація-
ми українського художника зі Словаччини Де-
зидерія Миллого. 

Усе це позитивно характеризує словацьке 
видання книги балад О. Зілинського.

Проте не можна толерувати зміну назви 
«Українські балади Східної Словаччини» на 
«Balady výhodného Slovenska», оскільки тери-
торіальний термін «Східна Словаччина» аж 
ніяк не відповідає національному характеру 
збірника балад українського населення Схід
ної Словаччини. Щоправда, Т. Пірнікова 
додала підназву «Підбескидські народні ба-
лади», яку свого часу в пропозиції на видання 
книги вжив сам О. Зілинський для її означен-
ня, не маючи сумніву, що це народні балади 
українського населення Східної Словаччини, 
тобто вони належать до української культури.

З таким трактуванням національного харак-
теру балад редакторка принципово не погоджу-
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ється. Свою позицію вона обґрунтовує так: «Усі 
посилання на презентовану народну культуру 
Східної Словаччини автор збірника означає як 
українські. Водночас він вживає термін “українці 
Східної Словаччини”. Я залишила первісну тер-
мінологію О. Зілинського [що, як видно зі зміни 
назви праці, не відповідає дійсності. – М. М.], 
однак звертаю увагу читачів на той факт, що цим 
терміном насправді означена народна культура 
русинів, переважно лемків, які живуть на терито-
рії Північно-Східної Словаччини. Самобутність 
цього народу була визнана лише після 1989 року. 
Поняття “український” під час написання студії 
було вжито в рамках офіційної культурної полі-
тики. Сам О. Зілинський у багатьох місцях своєї 
антології вживає термін “народна культура лем-
ків і бойків”, які в сучасності загальновизнані як 
етнічні групи русинського народу» (с. 530).

Тут авторка припустилася кількох суттєвих 
помилок.

1. Етнонімом «русин», виведеним від назви 
держави Русь (Київська Русь, Галицька Русь) 
від Х до ХІХ ст. означували всіх майбутніх 
українців. Етнонім «українець» стали вживати 
лише в періоди національного відродження: на-
прикінці XVIII та на початку ХХ ст. На Пря-
шівщині він набув загального розповсюджен-
ня лише після Другої світової війни, головним 
чином, у 1950-х роках. Проте до 90-х років 
ХХ ст. ні вони, ні їхні сусіди, ні іноземні дослід-
ники їхньої історії та культури, не сумнівалися 
в тому, що русини є етнографічною групою 
українського (малоруського) народу. Отже, 
О. Зілинський закономірно вжив назву «Укра-
їнські балади Східної Словаччини». З такою 
назвою нині можна не погоджуватися, можна 
висловлювати щодо неї застереження, однак 
ніхто не має права міняти її, тим більше, що 
вона зовсім не змінює характеру балад. Згід-
но з офіційним переписом населення 2011 року, 
7430 громадян Словаччини (в їх числі я та моя 
сім’я) визначили себе українцями за національ-

ністю. Отже, ми (як і О. Зілинський) вважаємо 
рецензовані балади частиною культури нашого 
українського народу. Як і О. Зілинський, ми 
вважаємо себе лемками, а лемки, навіть згідно 
з авторитетним академічним довідником «Malá 
Československá encyklopédie», – це «etnografická 
skupina Ukrajinců v Karpatech mezi řekou San 
a Poprad a na západ od řeky Uh» (zv. III, s. 702). 

2. Підназва «Підбескидські народні бала-
ди» була лише своєрідною уточнювальною на-
звою збірки, яку відхилив сам О. Зілинський. 
Оскільки гірські хребти Бескидів тягнуться 
від України через Польщу і Словаччину до 
Моравії, то така назва аж ніяк не відповідає 
вміщеним у збірнику баладам.

3. З теоретичного погляду, найціннішою час-
тиною збірки балад О. Зілинського є його ко-
ментарі (розміщені на майже ста сторінках) до 
кожного типу балад, головним чином, щодо їх-
ньої історії, наявності в сусідніх народів, шляхів 
міграції тощо. Це – вичерпні фахові студії про 
кожну баладу (без варіантів), які свідчать про 
глибоку обізнаність автора з означеною пробле-
матикою і новаторство його методології. Редак-
торка, мабуть, щоб заощадити місце, обмежила-
ся тільки паспортизацією творів, виключивши не 
лише посилання на десятки варіантів кожної ба-
лади інших (зокрема сусідніх) народів, але й ви-
черпні студії про них (інколи й кількасторінкові), 
чим було значно збіднено словацькомовну версію 
збірника в порівнянні з українською.

Незважаючи на згадані недоліки і прога-
лини, видання збірника балад О. Зілинсько-
го словацькою мовою я вважаю позитивним 
явищем. Завдяки латиниці та словацькій мові 
найбільша у слов’янському світі регіональна 
збірка балад заслугою Т. Пірнікової нарешті 
дістанеться не тільки до потомків тих людей, 
які ці балади співали 50–150 років тому, але й 
до словацької громадськості, зокрема словаць-
ких фольклористів та етномузикологів. Тому її 
появу щиро вітаю.

Примітки
1 Тут і далі переклад зі словацької мови автора рецензії.
2 М. Мушинка – упорядник і автор післямов усіх трьох названих видань.
3 Зілинський О. Українські народні балади Східної Словаччини : у 2 ч. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; 

НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2013. Ч. 2. С. 549–640.
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НЕМАє НІЧОГО КРАЩОГО НА СВІТІ,  
НІЖ ТІ АНДРУШІ…

Валентина Борисенко

Цьогоріч світ побачила унікальна колектив-
на праця про затоплене село Андруші Переяс-
лавського повіту на Київщині. Відомо, що там 
любив відпочивати Тарас Шевченко, замальо-
вувати пам’ятки архітектури, а його знамените 
висловлювання про село в листі до А. Козачков-
ського стало крилатим. Він писав: «Мені тепер 
здається, що й раю кращого на тім світі не буде, 
як ті Андруші...». Унікальність видання в його 
людях, пам’ять яких не замулить жодна біда. 
Над підготовкою книги працювали справж-
ні ентузіасти, нащадки козацького роду, адже 
село було вільним. Ініціатива виходила від гро-
мадської організації «Старий Дніпро», заснов-
никами якої в 2015 році стали Віталій Іващенко 

(голова громадської організації), брати Андрій 
і Сергій Доброскоки та Олександр Сулима  
(нащадок гетьманського роду). Творчу допомогу 
надали співробітники Національного історико- 
етнографічного заповідника «Переяслав» та 
викладачі Переяслав-Хмельницького держав-
ного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди. Науковим редактором стала Ірина 
Доброскок – доктор педагогічних наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПН України, 
та О. В. Колибенко – професор університету. 
Ірину Доброскок жартома називають «андру-
шівською невісткою», тому що її чоловік, Сергій 
Доброскок, народився в Андрушах. За покли-
ком душі й серця вона поринула в роботу збиран-
ня даних і зробила вагомий внесок у підготовку 
книги. Важко зустріти більш віддану людину 
цій справі, як пенсіонер (будівельник за фахом) 
Віталій Іващенко, який організував колишніх 
переселенців із затопленого села для збирання 
спогадів, фотографій, що й стали основою книги. 
Написана вона за новою методикою усної істо-
рії, що є пріоритетним напрямом у світовій науці. 
До роботи був залучений також пенсіонер, гео-
лог, журналіст, мужня людина Микола Михняк. 
Збираючи матеріали, він дотримувався правил 
запису свідчень, не редагував текстів, в чому й 
полягає їхня неабияка документальна цінність. 
Зібрано багато фотографій із зображенням зато-
пленого села, які зберігають його народну архі-
тектуру, одяг, природу, сімейний побут, звичаї та 
обряди селян, що є також важливим для аналізу 
візуальної антропології. Крім великого пізна-
вального значення, книга, безсумнівно, має не-
абияку наукову цінність. У виданні є спеціальний 
розділ «Андруші у світлинах»; багато ілюстрацій 
уміщено безпосередньо в спогадах.

Затоплений рай: Андруші у спогадах та документах / авт.-упоряд. 
М. Михняк. Київ : Український пріоритет, 2018. 400 с.
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Відселяли селян у зв’язку з будівництвом 
Канівської ГЕС у 1968 році. У їхніх спогадах 
постає минуле життя в с. Андруші, трагедія ви-
селення з рідної домівки і прощання з дитин-
ством, юністю, могилами предків. У передмові 
до книги слушно зазначається, що «...це літопис 
півстоліття неймовірно важких випробувань: 
голодомори 1921–23, 1932–33 років, Друга 
світова війна, голод 1946–1947 років, репресії, 
виселення з родового гнізда, документи, спо-
гади про життя в Андрушах в 20–70-х роках 
ХХ ст. Це данина пам’яті славетному укра-
їнському Роду, який славен у віках добрими 
справами, працьовитістю, стійкістю, чесністю, 
справедливістю, толерантністю».

Автори згадали репресованих андрушан 
під час роботи сталінської каральної машини, 
описали, як відбувалася колективізація і як на-
став страшний голод. Інформацію про 1932–
1933 роки не можна читати без сліз. Наведемо 
лише маленький фрагмент спогадів, записа-
них від Марії Іванівни Доброскок (1914 р. н.): 
«Андруші було село дуже гарне, веселе, в гаю 
жили монахи, поряд пристань на Дніпрі – 
справжнє золоте дно. Сіна були попідруки. 
Жить було непогано. Перед голодовкою в 
Андрушах було багацько дворів і людей...

В 33му році померло дуже багато людей, 
деякі сім’ї повимирали зовсім. Мерли старі 
і діти. На моїх очах чотири менших сестри 
померли. Поперед мене сестра Галя, була 
така красива, каже: “Спасіть мене, я на 
літо здамся на роботу!” 

Галі було років 10, а трьом меншим по 
7–8. Вмирали тихо, вмирає і подушечку 
щипає пучечками. Вони були дуже худі, 
а перед смертю почали вже пухнуть. За
мотали сестер в рядна, трун їм не роби
ли, і поховали до чужих людей під боки. Від 
сільської ради людей не ховали, кожне само 
тягло мертвого на кладовище... Поперед 
померли діти, а тоді і батько не вдержався, 
помер. Батько наш міг би й жить: він був 
столяр знаменитий, кругом робив...»

Сумно й тяжко стає на душі, коли читаєш 
спогади про Другу світову війну. У книзі по-

іменно згадано всіх, хто загинув під час окупа-
ції та на фронтах цієї страшної війни. Записано 
також розповіді андрушівських остарбайтерів. 
За офіційними даними, до Німеччини на при-
мусові роботи було відправлено близько сотні 
юнаків і дівчат. 

Після війни життя в с. Андруші теж було 
нелегким, бо для відновлення господарства до 
тяжких робіт залучали жінок і дітей. У праці 
наведено цілу низку документів, зокрема про-
токоли зі зборів виконкому сільської ради та 
зборів активу села. Селян зобов’язували плати-
ти позику, а уповноваженого з державної пози-
ки – здійснювати щоденний обхід по хатах. Ді-
знаємося, що у складні голодні 1946–1947 роки 
на засіданнях керівників колгоспу говорили про 
податки й відмову надавати продуктову допомо-
гу селянам, які її просили. Подано також інфор-
мацію за кожний повоєнний рік (аж до 1957 р.). 
Це переважно документи з архівів. Чимало ко-
лишніх жителів затопленого села особисто на-
писали свої спогади, відгукнувшись на пропози-
цію громадської організації зберегти пам’ять про 
рідне село. Завдяки спільним зусиллям вийшло 
літописне видання про чудове село Андруші, яке 
тепер покрите водою. Упевнена, що книга нікого 
не залишить байдужим, бо в цій пам’яті – за-
порука нашої волі, нашого життя. Завершити 
коротку рецензію можна словами від автора-
упорядника книги Миколи Михняка, який у 
післямові написав: «Хочеться вірити, що нашо-
му прикладу слідуватимуть краєзнавці й інших 
районів та областей Придніпров’я, адже водами 
рукотворних морів Дніпровського каскаду ГЕС 
в Україні затоплено близько 440 сіл та хуторів і 
переселено майже 300 тис. їх жителів. Зберег-
ти про них пам’ять для нащадків – це святий 
обов’язок нинішнього покоління». Стало відомо, 
що вже готуються до друку історико-краєзнавчі 
нариси про інші затоплені села Переяславщини. 
Після прочитаного постає питання, чи виправ-
даною була економічна доцільність затоплення 
родючих земель, сіл з їхніми традиціями, родо-
вим корінням, переважно козацьким. Можливо, 
це був ще один потаємний план винищення ав-
тентичності українського народу?
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ЦІННА ПАМ’ЯТКА ЛЕМКІВСЬКОЇ ГОВІРКИ  
ТА ЕТНОКУЛЬТУРИ 

Юрій Бідношия 

Нова праця видатного польського славіс-
та Януша Ріґера продовжує один з основних 
напрямів його наукової діяльності, а саме – 
дослідження лемківського говору, якому він 
присвятив книгу Słownictwo і nazewnictwo 
łemkowskie (Warszawa, 1995) та низку інших 
праць. З огляду на трагічну долю лемків у 
ХХ ст. та насильницьке руйнування діалект-
ного континууму Лемківщини, вивчення цих 
говірок дуже важливе для славістики загалом 
та україністики зокрема. 

Лексикографічний опис лемківського го-
вору має давню традицію. Його започатку-
вав Іван Верхратський у словниковій части-
ні монографії «Про говір галицьких лемків» 
(Львів, 1902). З лемківських діалектних 
словників останніх десятиріч варто назвати 
такі: Горбач О. Південнолемківська говір-
ка й діалектний словник села Красний Брід 
бл. Меджилаборець (Пряшівщина) (Мюнхен, 
1973); Пиртей І. Словник лемківської говірки 
(Івано-Франківськ, 1986); Вархол Н., Івчен-
ко А. Фразеологічний словник лемківських 
говірок Східної Словаччини (Пряшів, 1990); 
Бігуняк А., Гойсак О. Лемківський словничок 
(Тернопіль, 1997); кілька невеликих слов-
ників у виданні Studia nad słownictwem gwar 
ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary 
nadsańskie / pod red. J. Riegera (Warszawa, 
2002); Турчин Є. Словник села Тилич на Лем-
ківщині (Львів, 2011). Лемківські словники й 
лінгвістичні атласи Я. Ріґер детально розгля-
нув у статті Opracowania dialectologiczne і ich 
znaczenie (na przykładzie łemkowskiego) ([w:] 
Integral Strategies for Language Revitalization. 
Wydzial AL UW. Warszawa, 2016).

У передмові до словника старожитньої 
лемківської говірки с. Бортне 1 автор зазначає: 
«Надійшла черга опрацювати записи, зібрані 
мною та моїми співробітниками в різних се-
лах Лемківщини, причому важливі матеріали 
було записано також від переселенців у Си-
лезії. Серед магнітофонних записів вирізня-
ються обсягом і цінністю зібраного матеріалу 
ті, що зробила в 1995 р. Малґожата Слонь-
Новачек <...> Записи базувалися на розроб-
леному мною питальнику, що стосується як 
тематики, так і конкретної лексики. У цьому 
виданні вдалося використати більшу частину 
зібраного матеріалу. Словник налічує понад 
4300 реєстрових слів» (s. 7) 2. 

Професор Я. Ріґер назвав свою працю «ма-
лим словником», але насправді словник говірки 
Бортного за реєстром поступається в славісти-
ці лише кільком словникам говірок окремих сіл, 
напр.: Szymczak М. Słownik gwary Domaniewka 
w powiecie łęczyckim. Wrocław, 1962–1973. 
Cz. I–VIII. Łącznie 1226 s. (близько 29 тис. 
слів); Словарь современного русского народ-
ного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области) / под ред. И. А. Оссо-
вецкого. Москва, 1969. 612 с. (близько 9 тис. 
слів); Горбач О. Південнобуковинська гуцуль-
ська говірка і діалектний словник села Броди-
на, повіту Радівці (Румунія). Мюнхен, 1997. 
XII, 113 с. (майже 5 тис. слів); Сабадош І. В. 
Словник закарпатської говірки села Сокирни-
ця Хустського району. Ужгород, 2008. 480 с. 
(понад 15,9 тис. слів); Турчин Є. Д. Словник 
села Тилич на Лемківщині. Львів, 2011. 384 с. 
(близько 6,5 тис. слів). Слід зазначити, що 
Мечислав Шимчак, Іван Сабадош та Євгенія 

Rieger J. Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne. Warszawa : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 262 s.

IM
FE

мною та моїми співробітниками в різних се

IM
FE

мною та моїми співробітниками в різних се

IM
FEконтинууму Лемківщини, вивчення цих 

IM
FEконтинууму Лемківщини, вивчення цих 

говірок дуже важливе для славістики загалом 

IM
FEговірок дуже важливе для славістики загалом 

Лексикографічний опис лемківського го-

IM
FE

Лексикографічний опис лемківського го-
вору має давню традицію. Його започатку-

IM
FE

вору має давню традицію. Його започатку-
вав Іван Верхратський у словниковій части-

IM
FE

вав Іван Верхратський у словниковій части-
ні монографії «Про говір галицьких лемків» 

IM
FE

ні монографії «Про говір галицьких лемків» 
лем

IM
FE

лемківських діалектних 

IM
FE

ківських діалектних 
словників останніх десятиріч варто назвати IM

FE
словників останніх десятиріч варто назвати 

О. Пі IM
FE

О. Південнолемківська говір-IM
FE

вденнолемківська говір-
ка й діалектний словник села Красний Брід IM

FE
ка й діалектний словник села Красний Брід 

жилаборець (Пряшівщина) (Мюнхен, IM
FE

жилаборець (Пряшівщина) (Мюнхен, 
ловник лемківської говірки IM

FE
ловник лемківської говірки 

(Івано-Франківськ, 1986); ВархолIM
FE

(Івано-Франківськ, 1986); Вархол

лах Лемківщини, причому важливі матеріали 

IM
FE

лах Лемківщини, причому важливі матеріали 
було записано також від переселенців у Си-

IM
FEбуло записано також від переселенців у Си-

лезії. Серед магнітофонних записів вирізня

IM
FEлезії. Серед магнітофонних записів вирізня

ються обсягом і цінністю зібраного матеріалу 

IM
FEються обсягом і цінністю зібраного матеріалу 

ті, що зробила в 1995

IM
FEті, що зробила в 1995

Новачек

IM
FEНовачек <..

IM
FE<...> Записи базувалися на розроб

IM
FE.> Записи базувалися на розроб

лен

IM
FEленому мною питальнику, що стосується як 

IM
FEому мною питальнику, що стосується як 

тематики, так і конкретної лексики. У

IM
FE

тематики, так і конкретної лексики. У
виданні вдалося використати більшу частину 

IM
FE

виданні вдалося використати більшу частину 
зібраного матеріалу. Словник налічує понад 

IM
FE

зібраного матеріалу. Словник налічує понад 
4300

IM
FE

4300

www.etnolog.org.ua



ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 6/2018

92

Турчин виступили як діалектологи-автохтони, 
тобто створили словники своїх рідних говірок, 
а Деулінський словник тривалий час укладала 
велика група лексикографів. Автору «Малого 
словника лемківського села Бортне» довело-
ся працювати з говіркою нерідної мови, носії 
якої до того ж були депортовані й розпорошені 
в різних регіонах Польщі та України. Специ-
фіка збирання матеріалу до словника в таких 
умовах визначила те, що кожне слово в ньому 
має надійну аудіофіксацію – і з цього погля-
ду він, напевно, є першим таким словником у 
славістиці.

У своїх працях професор Я. Ріґер завжди 
ретельно відзначає внесок інших дослідників, 
зокрема своїх учнів. У цьому проекті основну 
частину текстів і відповіді на питальник запи-
сала Малґожата Слонь-Новачек як у самому 
Бортному, так і в с. Лісєц 3 на західних землях 
Польщі, де мешкає більшість родин, виселе-
них із Бортного після Другої світової війни. 
Деякі записи зробив сам Я. Ріґер. Кілька ка-
сет записали інші його учениці: Мадіна Алек-
сєєва, Александра Вєчорек, Дорота Коваль-
ска, Івона Цехош-Фельчик.  Тексти розписали 
Анна Хуснутдінова та Івона Цехош-Фельчик. 
Я. Ріґер здійснив верифікацію текстів, а потім 
заміну фонетичної транскрипції на морфоло-
гічну. Під час укладання словника автор кон-
сультувався з носієм західнолемківської говір-
ки Анною Чухтою.

Я. Ріґер звертає увагу на непослідовність 
реалізації багатьох фонетичних явищ у мов-
ленні різних інформантів (змішування [л]-[ў], 
[ы]-[и] тощо) та обґрунтовує представлення 
матеріалу не у фонетичній, а в морфологічній 
(«орфографічній») транскрипції, зрозумілій 
для ширшого кола читачів (s. 8). Таке рішення 
видається цілком виправданим ще й тому, що 
лексика говірки Бортного має стати частиною 
майбутнього зведеного словника лемківського 
говору, де фонетична варіативність буде не-
зрівнянно більшою. Автор зазначає, що одним 
із завдань словника є заохочення інших зби-
рачів лемківської лексики до публікації своїх 
матеріалів (s. 11). З огляду на користувачів у 

Польщі (як поляків, так і лемків) у словнику 
застосовано польську латиницю (s. 13).

Слід окремо зупинитися на інформантах. Їх 
загалом 19: 12 жінок і 7 чоловіків. Найстар-
ша з них народилася в Бортному 1899 року, 
була виселена, на момент запису мешкала в 
с. Лісєц. Цікавою для українських діалекто-
логів та етно логів є паспортизація матеріалу. 
Інформанти в сучасних польських наукових 
виданнях зазвичай лишаються анонімними 
(причиною, певно, є юридичні  аспекти). У ре-
цензованому словнику інформантів представ-
лено першими літерами імені та прізвища, а та-
кож роком народження й стислою інформацією, 
наприклад: ІР13 – чоловік, нар. в Бортному 
1913 р., чоловік інформантки MP23. Висе
лений 1947 р., ув’язнений протягом 7 міся
ців у Явожно, через якийсь час повернувся 
разом з родиною до Бортного; JS18 – чоло
вік, нар. в Бортному 1918 р. Виселений, по
вернувся до Бортного; MP23 – жінка, нар. 
в Бортному 1923 р., дружина ІР13. Під час 
війни була вивезена на роботу до Німеччи
ни, де працювала чотири з половиною роки. 
Поверталася на Лемківщину через Україну 
та Варшаву. До школи майже не ходила, бо 
служила у господарів. Має значну кількість 
польських впливів, інколи українські (s. 15). 
Завдяки представленню років народження в 
шифрах інформантів кожен приклад у словни-
кових статтях унаочнює особливості мовлення 
представників різних поколінь: кількість запо-
зичень, вживання певних лексем, граматичних 
форм тощо.

У словнику акцентовано увагу на давній 
лексиці, характерній для говірки Бортно-
го й регіону в цілому; на тематичних групах, 
пов’язаних із будівництвом, землеробством, 
тваринництвом, пастухуванням, торгівлею, 
одягом, звичаями та віруваннями. Є тут чима-
ло слів на позначення маловідомих нині реалій, 
тому подано не лише польські відповідники, 
а й ширші дефініції, напр.: kwas ‘закваска для 
виготовлення хліба’ (s. 92), makuch ‘макуха, 
вичавки з насіння льону, найчастіше у вигля-
ді млинців, які давали худобі’ (s. 101), mszyty 
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Рецензії та огляди

‘затикати мохом щілини між колодами хижі’ 
(s. 109), patыczok ‘дерев’яна шпилька для во-
лосся’ (s. 134), susik ‘засік, відгороджене місце 
для збіжжя; скриня з кришкою для збіжжя’ 
(s. 192). В анотації зазначено, що деякі слова 
зафіксовано вперше, напр.: koromandżija ‘вели-
кий клопіт, морока’ (s. 84); sułepka ‘діжка для 
зберігання бринзи взимку’ (s. 192). 

Автор прагнув проілюструвати слововжи-
вання не тільки короткими прикладами, але й 
описати словами інформантів певні матеріаль-
ні об’єкти (напр., młynec ‘жорна’, stajnia ‘при-
міщення для тварин’, sыpanec ‘зерносховище’), 
дії (напр., oraty, kosyty, priasty), звичаї та віру-
вання (напр., weczirkы, wrokы). Тому в рецен-
зованому виданні наявні доволі об’ємні енци-
клопедичні чи, радше, «етнографічні» статті, 
які вирізняють його з-поміж інших діалектних 
словників. 

За наявності матеріалу при реєстрових 
словах подано сценки з життя села: при слові 
śpiwaty приклади вказують на ситуації, коли 
люди співали (ідеться там і про те, що нині 
вже не співають). При слові ubrania ‘костюм’ 
подано інформацію, що мешканці села купува-
ли собі костюми до церкви, але часом ходили 
туди і в huniach ‘куртках із домотканого сукна’. 
При слові kołysanka ‘полотняна гойдалка для 
немовлят, яку носили на поле’ показано, коли 
і як саме її застосовували. У передмові автор 
зазначає: «Я намагався вибрати з текстів як-
найповніший матеріал, потрібний для опису 
лексики говірки. Тільки так ми можемо визна-
чити слова “питомо” лемківські й численні сло-
вацькі, польські та інші запозичення, а також 
місце кожної з цих груп у лексичній системі 
діалекту» (s. 11). 

Словник вирізняється ретельним опрацю-
ванням матеріалу, добре продуманим графіч-
ним виділенням та позначенням реєстрових 
слів, прикладів, фразеологізмів, «етнографіч-
них» описів тощо. Наприклад, чорним ром-
бом позначено фразеологізми: ♦ na hołowu 
wыjty ‘сісти комусь на голову’ Hneskы 
swiaszczenykowy by na hołowu wыszły d’itї 
PW12 (s. 62); ♦ kosyty za (piatыj, desiatыj...) 

snip ‘косити, отримуючи як оплату визначе-
ний сніп’: Na desiatyj snip jem kosyła. Desiat: 
dewiat panowы a desiatyj sobi MP23 (s. 86); ♦ 
po kus ‘потроху’: Bыły take l’ude pojemne, szto 
znały po kus tak PW12. Ona t’iż tak po kus sia 
interesuje takыm IP13. To sia pokrawuje po kus 
JS18 (s. 91); ♦ tiażkыj samochid ‘вантажівка’ 
Dwa tiażke samochodы, szto wozyly ropu IP13 
(s. 206).

Розділеним по діагоналі чорно-білим квад-
ратом позначено «етнографічні» описи, які 
представляють знаряддя, роботу в хаті та гос-
подарстві, звичаї, вірування, напр.: 

Bosorka ‘чарівниця, відьма’ ■ Bosorkы to w 
Żыwnyj Czetwer bыły. Lem, ja ne znam wece 
o bosorkach, ale ta jak jest pered Wełykodniom, 
Żыwnyj to Czetwer, no to tra ity rano zawczasu 
korowu dojity, bo jak pryde ona, udojit і jak pidete, 
to już mołoka ne je. No і ja kołysy pojimała tak 
jednu bosorku w Bortnim. Taka jakysa pryjszła, 
cy susidka, cy..., pryjszła do stajni zawczasu, 
wыdojiła korowu і piszła, boste piszły dojity, 
mołoka ne je. No ji sia nazыwała bosorka. [To 
wyste ne zimały bosorku?] Zimałam ja, jak iszła 
od nas. Piszłam dojity, już mołoka ne bыło JZ22 
(s. 26). (Українською графікою: Босорки то в 
Живний Четвер били. Лем я не знам веце о 
босорках, але та як єст перед Великодньом, 
Живний то Четвер, но то тра іти рано за
вчасу корову доїти, бо як приде она, удоїт і 
як підете, то юж молока не є. Но і я колиси 
поїмала так єдну босорку в Бортнім. Така 
якиса прийшла, ци сусідка, ци... прийшла до 
стайні завчасу, видоїла корову і пішла, бо
сте пішли доїти, молока не є. Но ї ся на
зивала босорка. [То висте не зімали босорку?] 
Зімалам я, як ішла од нас. Пішлам доїти, 
юж молока не било.)

Drużba ‘дружко’ (...) ■ Drużba takij był, 
piuro mał, iszoł po seli і prosїł (...) pryszoł pered 
wesil’om і tam chodył, і sproszał na wesil’a, 
prosył, bo teper idut mołodiata sami prosїtї, 
a persze był drużba. I teper drużby sut, ale ne 
chodiat. No і prosyt na wesil’a і chto chot’ił to 
piszoł, chto ne chotił, to ne piszoł, jak і teper JS18 
(s. 53). (Українською графікою: Дружба такій 
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бив, пюро мав, ішов по селі і просив (...) при
шов перед весільом і там ходив, і спрошав 
на весіля, просив, бо тепер ідут молодята 
самі просити, а перше бив дружба. І тепер 
дружби сут, але не ходят. Но і просит на 
весіля і хто хотів, то пішов, хто не хотів, 
то не пішов, як і тепер.)

Kołyska ‘колиска для дитини’ (...) ■ 
Kołysanka na poly, doma kołyska byla. Wiszało, 
to taki był druk derewiany, і na tot druk było 
zamocuwane take totы motuzy, і na tych 
motuzach, ne mała tota kołyska żadnoho spodu, 
lem taka było okruhłe і tam ditynu sia położyło, a 
na sznurku [!] z daleka można było kołysaty. Ta 
jak neraz, w noczy tak ne kłały, bo w noczy treba 
było stawaty do dityny, to kłały do takoj kołyski 
K-4 (s. 82). (Українською графікою: Колисан
ка на поли, дома колиска била. Вішало, то 
такі бив друк деревяни, і на тот друк замо
цуване таке тоти мотузи, і на тих моту
зах, не мала тота колиска жадного споду, 
лем така било округле і там дітину ся по
ложило, а на шнурку [!] здалека можна било 
колисати. Та як нераз, вночи так не клали, 
бо вночи треба било ставати до дітини, то 
клали до такой колискі.)

Pist ‘піст’ (...) ■ Jak pryszło ristwianyj pist, 
ristwianyj czy wełykodnij pist, to nykto ne jił 
mołoka, masła, miasa, to już. A mołoka chyba 
d’itom dały, a nam nycz, taki strohyj pist h nas 
był, tak. Szto jiły? Kapustu, tym mastyły, tym 
ol’ijom, totu kesełyciu, і z tych hruszok suchыch 
taki kompot, juha sia zwała, juha, і toto z tym 
jiły MK20 (s.141). (Українською графікою: 
Як пришло ріствяний піст чи великодній 
піст, то никто не їв молока, масла, мяса, 
то юж. А молока хиба дітом дали, а нам 
нич, такі строгий піст г нас бил, так. 
Што їли? Капусту, тим мастили, тим 
олійом, тоту кеселицю, і з тих грушок су
хих такі компот, юха ся звала, юха, і тото 
з тим їли.)

Орієнтуючись на добре помітні позначки 
«етнографічних» описів, рецензований слов-
ник можна читати як своєрідну енциклопедію 
життя лемків (таких статей у словнику – 182). 

Деякі поняття представлені об’ємним тексто-
вим матеріалом: напр., у словниковій статті 
chыża ‘хата, хижа’ подано чотири сторінки 
текстів від 16 інформантів (s. 35–38), у стат-
ті weczirkы ‘вечорниці’ – понад дві сторінки 
від семи інформантів (s. 217–219); у статті  
wesila ‘весілля’ – дві сторінки від восьми 
інформантів (s. 221–222). Автор закінчує 
перед мову таким реченням: «Чи представ-
лення “етнографічних” словникових статей є 
правильним рішенням, оцінити мають чита-
чі» (s. 11). На мій погляд, ця новація варта 
всілякої підтримки та поширення; вона сут-
тєво збільшить коло користувачів діалектної 
лексико графії, насамперед за рахунок етно-
логів і всіх, хто цікавиться народною куль-
турою. Представлені в текстах описи мате-
ріальних об’єктів, дій та звичаїв наближають 
мову мешканців лемківського села до сучас-
ного читача, а також дають уявлення про гра-
матичну систему говірки.

Горизонтальною стрілкою в словнику по-
значено відсилання до споріднених слів (зо-
крема, до здрібнілих форм, синонімів, членів 
видових пар, а також до словникових статей, 
де міститься додатковий ілюстративний ма-
теріал): напр., arkuszarka → babka; boroda → 
borodysko; dakoły → czasamy, dagde; dakыj 
→ chtosy;  drużba → drużok; nesty → nanesty, 
nosyty, wыnesty; pisze → piszo, piszы; Rusyn → 
Łemko, Rusnak.

Діалектний матеріал, усний і некодифікова-
ний за своєю природою, завжди лишає непевні 
моменти, тому цілком умотивованим є засто-
сування таких позначок: * – «сигналізує про 
реконструкцію реєстрового слова», наприклад: 
*durkaty zob. podurkaty (s. 53); [!] – «у цита-
тах сигналізує про сумнівні форми, найчастіше 
польські слова, не вкорінені у говірці», напри-
клад: Mołoko sia stało ta jak zsiadłe [!], i towdy 
sie pidhriwało (s. 140).

Позитивною особливістю рецензовано-
го словника є його недиференційність щодо 
літературної мови. Автор пише про це так: 
«Діалектні словники зазвичай є диференцій-
ними, тобто подають слова і значення, харак-
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1 Бортне (пол. Bartne) – лемківське село в Поль-
щі, у ґміні Сенкова Ґорлицького повіту Мало-
польського воєводства; розташоване біля поль-
сько-словацького кордону. Перша згадка про село 
фіксується 1629 роком. У ньому народився Сте-
фан Шкурат, який узяв шляхетське ім’я за міс-
цем народження – Бортнянський; він був батьком 
відомого композитора Дмитра Бортнянського. 
У 1936 році в Бортному було 265 греко-католиків 
і 738 православних; на початок 1939 року – майже 
чисто лемківське населення: з 1010 мешканців – 
1000 українців і 10 євреїв. Після Другої світової 
війни частину лемків вивезли на Львівщину і 
Тернопільщину, решту під час операції «Вісла» 
депортували на «понімецькі» (західні й північні) 

землі Польщі. Після 1956 року деякі депортова-
ні лемки повернулися в рідне село. У 2011 році в 
Бортному мешкала 201 особа (лемки й поляки) 
(див.: URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Бортне).

2 Переклад з польської та кирилична транслі-
терація прикладів Юрія Бідношиї. – Ред.

3 Лісєц (пол. Lisiec) – село в Любінському по-
віті Нижньосилезького воєводства, «налічує 
260 мешканців, серед яких близько сотні лемків. 
Тут однаково часто можна почути як лемківську, 
так і польську. Хоча польською усі володіють 
вільно, між собою розмовляють «по-своєму». Бе-
режуть традиції, шанують свою культуру» (див.: 
URL : http://magazyn.elubin.pl/wielkie-lemkowskie-
swieto-w-liscu/).

Примітки

терні для певної говірки. У випадку словників 
лемківських говірок варто давати матеріал 
відносно повний, тобто як слова, спільні для 
всього лемківського обшару чи його частини, 
так і слова, представлені тільки локально. Та-
кож слова, спільні з українською, польською 
чи словацькою. Також румунські, угорські, 
німецькі запозичення. Саме такий словник 
покаже багатство лемківської лексики в усій 
повноті» (s. 9). Переваги недиференційного 
принципу укладання діалектних словників 
можна продемонструвати на такому прикладі: 
на сторінках 25–26 рецензованого видання 
дев’ять діалектних слів (bojaty sia, bolaczka, 
bolity, boronyty, borszcz, brat, braty, braty sia, 
brechaty) збігаються зі словами української лі-

тературної мови – у диференційному словнику 
вони не були б представлені, що призвело б до 
спотворення лексико-семантичних зв’язків у 
системі говірки.

Укладений професором Я. Ріґером слов-
ник старожитньої говірки села Бортне став 
цінною пам’яткою діалектної мови й лем-
ківської етнокультури. Реалізовані в ньо-
му новаторські ідеї сприятимуть розвитку 
слов’янської діалектної лексикографії та сут-
тєво розширять коло її користувачів. Діалек-
тологи, етнологи, представники інших гума-
нітарних наук знайдуть у цій праці не тільки 
багату джерельну базу для досліджень, а й 
зразок максимально ефективного опрацю-
вання наявних польових матеріалів.
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ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОТНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ: КОЛГОСПНИКИ БІЛОРУСІ

Галина Бондаренко

Фундаментальна монографія польської до-
слідниці, присвячена вивченню колективної 
ідентичності та ментальності білоруських кол-
госпників, одразу ж після її виходу була високо 
поцінована фахівцями. На думку Малгожати 
Рухнєвич – авторки однієї з рецензій на кни-
гу, «всі подальші вивчення білоруського села 
або польсько-білоруської прикордонної терито-
рії будуть неможливими без посилання на ре-
зультати багаторічної роботи, проведеної в цих 
областях етнографом і етнолінгвістом Анною 
Енгелькінг» (Wrocіawskie Studia Wschodnie, 18, 
2014, с. 292). У післямові авторка зазначає, що 
її «Колгоспники» – це книга про селянство та 
селянськість, у якій вона дала право голосу се-
лянам, позбавлених цього права тоталітарним 
режимом» (с. 762). Незважаючи на те, що від 
появи видання минуло шість років, окреслена в 
ньому наукова проблематика не втратила своєї 
актуальності, а зібрані матеріали, безперечно, 
залишаться важливим джерелом для, всіх хто 
займається дослідженням селянства, проблем 
ідентичності, соціальної міфології та історії, 
пост радянського повсякдення. Тому хотілося б 
детальніше ознайомити із цією працею україн-
ського читача. 

Етнографічні студії А. Енгелькінг на тере-
нах Білорусі тривали протягом 1993–2011 ро-
ків і проводилися у два етапи: наукові пошу-
ки 1993–1998 років стосувалися насамперед 
культурного пограниччя й були спрямовані на 
вивчення різних форм ідентичності – мовної, 
релігійної, спільнотної, локальної та регіо-
нальної, народної і владної. Упродовж 1999–
2006 років тривав збір матеріалів з виявлення 
глибини історичної пам’яті мешканців кол-

госпного села, досліджувались їхня менталь-
ність, базові життєві цінності (с. 31). Вражає 
джерельна база роботи: авторкою опитано 
понад 700 осіб, здійснено 400 записів. Біло-
руські колгоспники та колгоспниці є певною 
мірою співавторами монографії. Їхні окремі 
висловлювання стали епіграфами до розділів 
та параграфів. І хоча дослідниця пише про те, 
що віддавала перевагу польськомовним тек-
стам, трапляється чимало білоруських, росій-
ських та українських текстів, поданих мовою 
оригіналу в польській транскрипції. Книга 
укомплектована диском з 96 світлинами, 
що знайомлять читача з окремими інформато-
рами, колгоспними будівлями, архітектурою, 
обрядами, інтер’єрами житла білоруських сіл. 
Анна Енгелькінг досліджувала східні регіони 
Білорусі – Вітебський, Могильовський, а та-
кож Полісся і західний – Гродненський ра-
йон, обраний з огляду на його особливість як 
«зони балто-слов’янських контактів, де най-
більше простежується культурне й мовне роз-
маїття. Модель дослідження цього окремого 
пограничного регіону може слугувати для 
подальшого вивчення таких регіонів» (с. 34). 
Етнографічне обстеження дослідниця прово-
дила разом з невеликими групами студентів 
(до 6 осіб), часто методом включеного спосте-
реження. 

Книга складається зі вступу («Етнограф 
у колгоспі або зауваги про тематику, терени 
і методи»), чотирьох розділів («У колгоспі», 
«Колгоспник і пан», «Колгоспник і єврей» та 
«Перед Богом»), висновків, списку інформа-
торів, бібліографії, опису світлин. Аналізуючи 
методики польових досліджень, авторка наго-

Engelking A. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium toŻsamości wsi białoruskiej 
przełomu XX i XXI wieku. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2012. 884 s.
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лошує на свідомому включенні нею до блоку 
питань трьох травматичних блоків, пов’язаних 
з колективізацією, війною та голокостом, які, 
на її думку, до цього не вивчались науково і 
в ментальній карті селянства належали до 
загальних усноісторичних переказів. Отже, 
тема книги – ідентичність обраної спільно-
ти – розкривається через індивідуальні ін-
терпретації її членами цієї спільноти. Серед 
висловлювань селян про організацію колгос-
пів вражають винесені епіграфом до першого 
розділу слова пана Йозефа із с. Бєлунці – 
«Плакали кривавими сльозами і добровіль-
но йшли» (с. 41), у яких відображено весь 
трагізм так званої добровільності. Анна Ен-
гелькінг трактує особисті історії селян про по-
чаток колективізації та згортання колгоспного 
руху в часи державної незалежності Білору-
сі в контексті засадничого міфу про початок 
та кінець світотворення. Польський історик 
Станіслав Щотка назвав розповіді селян про 
утворення колгоспів «жалобними псалмами 
невільників», багато дослідників відносять їх 
до жанру голосінь (с.  74). Подаючи наративи 
про розорення господарств, вилучення худо-
би, реманенту, смерть та заслання членів ро-
дини в процесі колективізації (с. 51), дослід-
ниця зазначає, що люди плачуть, згадуючи 
події 50-річної давності. Ці самі люди, чий 
світ господаря-одноосібника був знищений, 
його ідентичність трудівника на власній землі 
насильно зламана і далі формувалася в руслі 
колективної ідентичності колгоспної спільно-
ти, згодом вмонтувалися в нав’язану держа-
вою схему взаємостосунків. Розпад СРСР, 
реорганізація колгоспних господарств у Біло-
русі стала для них не початком чогось нового, 
а ще одним кінцем світу, хоч і не комфортно-
го (до якого їх насильно долучили, у якому не 
працювали, а «рабували»), але вже знайомо-
го і звичного. Серед аргументів на користь 
колгоспів – зароблена тут пенсія, з колгоспу 
можна виписати допомогу, зерно. У картині 
світу білоруських селян засіяні, впорядкова-
ні землі в країні – це цінність, що вирізняє 
їх життя тут, на відміну від сусідніх Литви, 

України, Росії ,у яких « колгоспи розкидані і 
люди звідти приїздять до нас» (с. 43). У те, 
що « без колгоспу нема життя», вірять не лише 
люди старшого віку, але й сільська молодь.

Розглядаючи різні наукові теорії ідентич-
ності, Анна Енгелькінг пристає до визначен-
ня Фредріка Барта про те, що ідентичність 
групи є «сферою переконання її членів, якими 
вони вирізняються від інших спільнот». Іден-
тичність спільноти не є сумою індивідуальних 
ідентичностей. Через слабкий рівень авто-
рефлексії в середовищі білоруського селянства 
їх ідентичність, як і самоусвідомлення інших 
спільнот, формувалася насамперед через про-
тиставлення себе іншим, чужим. Авторка 
книги виявляє ці образи чужих у свідомос-
ті білоруських колгоспників – це носії іншої 
етнічності, іншого віросповідання, представ-
ники влади та вищі за соціальним статусом. 
Аналізуючи соціальну, релігійну й етнічну 
окремішність сільських мешканців Білорусі, 
дослідниця, окрім усноісторичних наративів, 
залучає великий масив фольклорних джерел, 
зокрема етногенетичних легенд. Особливої 
уваги заслуговують наукові акценти на мов-
них відмінностях між групами, з’ясування 
стерео типних уявлень про «культурні» і «гру-
бі» мови, знецінення говірки мешканців су-
сідніх сіл. Простежуючи опозиції «селянин, 
хрещений – єврей», «мужик – шляхтич, пан, 
начальник», «селянин – городянин», «вірую-
чий – комуніст, атеїст», дослідниця доходить 
висновку, що в процесі радянізації побуту ко-
лишні антагонізми анулювалися. Селянство і  
шляхту тепер об’єднує робота на землі: і ті, 
і інші – тепер колгоспники (с. 324); на почат-
ку колективізації багато євреїв так само пра-
цювали в колгоспах, гинули в часи Голокосту, 
пізніше емігрували; діти та онуки селян-кол-
госпників проживають здебільшого в містах; 
у сучасному суспільстві багато атеїстів. Інфор-
маторами А. Енгелькінг були не лише селяни, 
але й представники сільської влади – голови 
колгоспів, радгоспів, члени їхніх родин, в опо-
відях яких простежується поетизація їхньої 
праці, надання їй вищого сенсу. Одним із важ-
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ливих висновків дослідниці є твердження про 
тяглість феодальних стереотипів взаємин у 
середовищі білоруських колгоспників, перене-
сення стосунків «сюзерен – васал» у радян-
ський та пострадянський часи. Зауважимо, 
що такий світогляд притаманний і значній час-
тині українського колгоспного селянства. 

Надзвичайно цікавим є четвертий розділ 
книги, присвячений етноконфесійним вза-
єминам у білоруському селі. Авторка розгля-
дає значення обряду хрещення як ключового 
моменту у визначенні конфесійної належнос-
ті селянства, подальша участь у релігійному 
житті (сповідь, причастя, відвідання храму, 
молитва) видається їм другорядною. Віруючи-
ми людьми, християнами вважають себе всі, 
хто був охрещеним, носять хрестики, зрідка 
можуть перехреститися, мають дома ікони. 
Саме релігійну належність респонденти вва-
жають головною етнічною ознакою («як ка-
толик – то поляк»), а комуністичну ідеологію 
трактують як окремий різновид релігії. Розпо-
віді селян про «замкнуту віру», знищення цер-
ков, святинь, репресії духовенства, знецінення 
владою християнських свят Анна Енгелькінг 
доповнює їх міркуваннями про сутність дій 
радянської влади. Цей антисвіт (антивіру) 
народ намагається вкласти у звичні для себе 

схеми: партійність – це релігія з богами Ле-
ніним, Марком-Енгельсом, які її придумали, 
«бо у цілому світі більше ніде такого нема»; 
їхні портрети – це ікони, зірка замість хреста, 
партійний квиток – це документ про продаж 
душі дияволу. 

Підсумовуючи результати власного дослі-
дження, авторка книги зазначає, що фунда-
ментальними життєвими цінностями селян-
хліборобів здавна були праця – земля – віра. 
На цих цінностях, які вони змогли зберегти 
в радянський та пострадянський часи, кон-
струювалась і їхня спільнотна ідентичність 
(с. 760).

Книга Анни Енгелькінг належить до тих 
небагатьох наукових видань, що мають знач-
ний суспільний резонанс. Дослідження поль-
ського антрополога висвітлювалися не лише 
в науковій літературі, але й у засобах масової 
інформації. У білоруській пресі були опубліко-
вані інтерв’ю з дослідницею, у якій цитувались 
окремі положення книги. Жива мова, якою 
написана праця, робить її доступною не лише 
для науковців, але й для широкого загалу. Об-
рані авторкою аспекти наукового пошуку та її 
методика сьогодні, як ніколи, актуальні й для 
досліджень українського селянства, у яких 
бракує саме антропологічного підходу.IM
FEка-
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ  
НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЛ В УКРАЇНІ:  

ПРОЕКТ «CRAFTIT! НАВЧИСЯ І ЗРОБИ!»

Богдан Сауляк

У сучасному світі народні промисли та 
ремесла є складником креативної індустрії, 
до якої належить і ІТ-сфера. Якщо остання 
в Україні розвивається шаленими темпами, 
то народні ремесла, навпаки, хоча й мають 
значний потенціал для розвитку. За приблиз-
ними підрахунками майстрів, що виробляють 
і реалізовують свої вироби в Україні, понад 
120 000 осіб. Звичайно, для більшості з них 
ремесло не є основним джерелом доходу через 
несприятливі умови для реалізації своїх виро-
бів за прийнятними цінами. Крім того, багато 
хто займається виготовленням виробів влас-
ними руками на рівні хобі – для власних по-
треб, а це означає, що за кращих умов для збу-
ту продукції, а також за підтримки держави 
й недержавних організацій ремісництво буде 
зростати. Лише за таких обставин традиційні 
українські ремесла і промисли не зникнуть. 

Українські народні промисли та ремесла 
знайшли підтримку в рамках сучасного проек-
ту «Craftit! Навчися і зроби», що реалізується 
в межах програми Територіального співробіт-
ництва країн Східного партнерства (EaPTC) 
за кошти Європейського Союзу. Він охоплює 
межі етнографічного Полісся, тобто Київ-
ську, Чернігівську, Рівненську, Волинську і 
Житомирську області України та Брестську 
і Гомельську області Білорусі. В Україні ця 
ініціатива реалізується громадською органі-
зацією «Український центр інтелектуального 
розвитку», що займається підвищенням рівня 
соціальної активності на місцевому рівні.

За підтримки Європейського Союзу цей 
проект спрямований на розвиток і збереження 
традиційних місцевих народних промислів та 
ремесел на території Полісся, їх популяриза-
цію та поширення на нові ринки, насамперед 
Європи. Він надає безкоштовне навчання та 

підтримку старту бізнесу у сфері народних 
промислів, ремесел і хенд-мейду, допомагає 
підвищити рівень зайнятості населення в міс-
цевих громадах.

Про необхідність і важливість проекту свід-
чить також проведене на початку 2018 року до-
слідження, згідно з яким Україна посідає третє 
місце серед країн Європи за кількістю виробів 
народного промислу, представлених на Etsy, 
а в окремих категоріях є навіть лідером (рушни-
ки, скатертини, пояси і шарфи, етно-іграшки). 
Etsy – це найбільша онлайн-платформа, на 
якій продають свої вироби майстри зі всього 
світу. Такий стан речей засвідчує, що вироби 
українських майстрів мають значний попит на 
міжнародному ринку і за належної підтримки 
можуть підвищити рівень життя місцевих гро-
мад і зберегти їхню культурну спадщину.

У рамках проекту 2018 року було проведе-
но десять тренінгів щодо просування мережею 
Інтернет ремісничих виробів у шести містах: 
Житомирі, Рівному, Дубно, Луцьку, Чернігові 
та Бучі. У них узяло участь 330 осіб. Також 
відбувся інтенсив для майстрів з усіх проек-
тних областей у Житомирі. Крім того, близь-
ко тисячі майстрів були залучені до проекту 
дистанційно – через спеціалізовані спільноти 
в соцмережах, де отримали необхідну інфор-
маційну підтримку. Були проведені й презен-
тації для юнацтва (Луцьк, Рівне, Житомир, 
Обухів, Чернігів), на яких учні дізнавалися 
про види та сучасний стан народних ремесел в 
Україні, можливість самозайнятості в цій сфе-
рі. Популяризуються ремесла також шляхом 
зйомок та публікації відео в Інтернеті (адже 
сьогодні це один з найпопулярніших каналів 
молодіжної комунікації), у яких майстри роз-
повідають про свою роботу та показують тех-
нологію виготовлення виробів.
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Завдяки проекту «Craftit! Навчися і зро-
би!» в Житомирі було відкрито виробничий 
центр (хаб), у якому безкоштовно навчають 
усіх охочих працювати з деревом на сучасному 
обладнанні. Там установлено токарний вер-
стат по дереву, деревообробний комбінований 
та фрезерний станки, віброшліфмашину, гра-
віювальний апарат, 3D-принтер, також на-
вчають працювати з електричним рубанком, 
електролобзиком та ручним інструментом для 
пиляння деревини. Робота хабу сприятиме 
творенню креативного середовища, у якому 
будуть розвиватися й відпрацьовувати уміння 
як уже професійні майстри, так і початківці, 
що прагнуть займатися ремеслами. 

Крім окремих ініціатив, потребують на-
родні ремесла й підтримки держави, адже 
вони можуть допомогти створити сучасний 
етнокультурний бренд України у світі. Така 
підтримка могла б проявитися в законодавчо-
му регулюванні роботи майстрів. Наприклад, 
у сусідній Білорусі, що також є учасником 
проекту «Craftit», майстри, які займаються 
виготовленням та продажем виробів ручної 

роботи, подають відповідну заяву і сплачу-
ють невеликий щорічний податок. Натомість 
в Україні майстри повинні реєструватися фі-
зичними особами-підприємцями і сплачувати 
податки на загальних умовах. Це однозначно 
не сприяє популяризації заняття ремеслами і 
реєстрації ремісником своєї діяльності. Хоча 
нині Міністерство культури України розроб-
ляє цільову програму для розвитку народних 
ремесел. Новостворений департамент креа-
тивних індустрій при цьому відомстві вклю-
чає сектор народних ремесел до креативних 
індустрій і планує допомагати ремісникам-під-
приємцям, зокрема вносити зміни до чинного 
законодавства. Попри те, що на сьогодні під-
тримка держави ще недостатня, певні зміни 
щодо цього питання відбуваються. Тож допо-
ки питання розвитку народних ремесел та про-
мислів українців чекає вирішення на держав-
ному рівні, такі проекти, як «Craftit! Навчися 
і зроби», уже сприяють розкриттю людського 
потенціалу через сферу креативної економіки 
та залученню до неї якомога більшої кількості 
людей.
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СУЧАСНИЙ ХЕНДМЕЙД ЯК ВИЯВ КРЕАТИВНОЇ 
ІНДУСТРІЇ ОКРЕМОГО МІСТЕЧКА:
КРІЗЬ ПРИЗМУ ОДНІєЇ ВИСТАВКИ

Наталія Литвинчук

Скласти загальне уявлення про сучасні 
ручні практики, популярні серед пересічних 
українців як у плані індивідуального творчо-
го самовираження, так і в перспективі профе-
сійної або бізнес самореалізації, якнайкраще 
дають змогу різного штибу виставки, що в 
останні роки куди частіше проводяться на міс-
цях – в обласних та районних центрах, про-
вінційних містечках чи навіть селах. «Твор-
чість, що живе у серці» – під такою назвою 
17 листопада 2018 року у КМЦКД «Кіноте-
атр Мир» під патронатом Відділу культури і 
туризму Конотопської міської ради Сумської 
області було відкрито тимчасову виставку-
продаж робіт членів нещодавно створеного 
любительського об’єднання народної твор-
чості «Майстри Конотопа» (куратор – Тетя-
на Шаланова).

Представлені на виставковому майдан-
чику різнорідні зразки сучасного хендмейду 
переконливо ілюструють історичну динамі-
ку творчих ручних практик останніх років. 
Тут вироби з бісеру (І. Короткова. О. Кулєй, 
Т. Кравець, О. Алимова), паперової лози 
(Г. Короткова), фетру (О. Черкасова), різно-
манітні в’язані речі (Н. Ісіченко, В. Дарно-
пих, Г. Короткова, І. Короткова, Л. Лебідь, 
Т. Шаланова, В. Проценко, Н. Воробйо-
ва, Т. Кочубей, Т. Сергієнко, Т. Кравець, 
Ю. Лисенко, М. Рошкован, Н. Ковач, 
В. Гончар), дрібні побутові предмети, оздоб-
лені в техніці декупаж (О. Скорик), конди-
терські вироби (Г. Василенко), мило ручної 
роботи (Ж. Дзябенко), різні приклади скрап-
букінгу (Г. Саричева, О. Пустовойт), ляльки 
Тільди (О. Алимова), прикраси для волосся, 
виготовлені технікою кандзасі, або канзаші 
(О. Мусієнко, Л. Залеська), букети із сухо-
цвітів (Г. Василенко) та цукерок (О. Мусієн-

ко) тощо. Не можна не помітити, що у своїй 
творчості більшість майстрів відособилися від 
традиційних ремесел і відкрили для себе по-
пулярні сьогодні (почасти запозичені з інших 
культур) види рукоділь. Зайве також сумні-
ватися, що виробничі знання та навички бага-
то хто з них сформував саме завдяки широко-
му інформаційному простору. Водночас варто 
відмітити той факт, що деякі місцеві умільці 
все ще знаються на традиційних декоратив-
но-ужиткових практиках, орнаментальному 
народному мистецтві – художній обробці 
дерева (М. Чугін, Г. Григорец, В. Черкасов), 
вишивці бісером та нитками (К. Верозубова, 
С. Ломака), петриківському розписі (О. Ля-
щенко). Хоча вони й не є характерними для 
локальної ремісничої специфіки, почасти мар-
ковані індивідуально-авторським стилем.

Аналізуючи виставку в цілому, доходимо 
певних висновків. По-перше, асортимент по-
казав, що вироби сучасних майстрів, хендмей-
дерів, народних умільців (саме так прийнято 
сьогодні означати тих, хто займається ручни-
ми творчими практиками) можуть наповнюва-
ти різні сфери щоденного побуту, фігурувати в 
повсякденному та святковому гардеробі (що-
правда, переважно дитячому й жіночому), 
використовуватися в інтер’єрі міського жит-
ла, бути частиною дитячої субкультури тощо. 
По-друге, багато хто з членів любительсько-
го творчого об’єднання «Майстри Конотопа» 
практикує не одне рукоділля, а кілька, при-
чому абсолютно відмінних за технікою. По-
третє, з огляду на кількість представлених на 
виставці в’язаних виробів різних майстринь, їх 
багатоманіття як за способом виготовлення, 
так і за призначенням, можна припустити, що 
ця ручна практика найбільше інтегрувалася в 
повсякдення. І насамкінець, якщо говорити на 

IM
FEатр Мир» під патронатом Відділу культури і 

IM
FEатр Мир» під патронатом Відділу культури і 

туризму Конотопської міської ради Сумської 

IM
FEтуризму Конотопської міської ради Сумської 

області було відкрито тимчасову виставку-

IM
FEобласті було відкрито тимчасову виставку-

продаж робіт членів нещодавно створеного 

IM
FE

продаж робіт членів нещодавно створеного 
любительського об’єднання народної твор

IM
FE

любительського об’єднання народної твор-

IM
FE

-
чості «Майстри Конотопа» (куратор

IM
FE

чості «Майстри Конотопа» (куратор – Те

IM
FE

– Тетя

IM
FE

тя-

IM
FE

-

Представлені на виставковому майдан

IM
FE

Представлені на виставковому майдан-

IM
FE

-
чику різнорідні зразки сучасного хендмейду IM

FE
чику різнорідні зразки сучасного хендмейду 
переконливо ілюструють історичну динаміIM

FE
переконливо ілюструють історичну динамі
ку творчих ручних практик останніх років. IM

FE
ку творчих ручних практик останніх років. 

Кор IM
FE

Короткова. О.IM
FE

откова. О. КулIM
FE

Кул
мова), паперової лози IM

FE
мова), паперової лози 

ЧерIM
FE

Черкасова), різноIM
FE

касова), різно

то хто з них сформував саме завдяки широко

IM
FE

то хто з них сформував саме завдяки широко
му інформаційному простору. Водночас варто 

IM
FE

му інформаційному простору. Водночас варто 
відмітити той факт, що деякі місцеві умільці 

IM
FEвідмітити той факт, що деякі місцеві умільці 

все ще знаються на традиційних декоратив

IM
FEвсе ще знаються на традиційних декоратив

но-ужиткових практиках, орнаментальному 

IM
FEно-ужиткових практиках, орнаментальному 

народному мистецтві

IM
FEнародному мистецтві

дерева (М.

IM
FEдерева (М. Чуг

IM
FEЧугін, Г.

IM
FEін, Г.

вишивці бісером та нитками (К.

IM
FEвишивці бісером та нитками (К.

С.

IM
FE

С. Лома

IM
FE
Ломака), петриківському розписі (О.

IM
FE

ка), петриківському розписі (О.
ще

IM
FE

щенко). Хоча вони й не є характерними для 

IM
FE

нко). Хоча вони й не є характерними для 
локальної ремісничої специфіки, почасти мар

IM
FE

локальної ремісничої специфіки, почасти мар
ковані індивідуально-авторським стилем.

IM
FE

ковані індивідуально-авторським стилем.

www.etnolog.org.ua



ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 6/2018

102

Кравець Т. 
В’язані іграшки 
та дрібні 
предмети побуту; 
Черкасова О. 
Вироби з фетру 1

Кулєй О. Брошки 
3 D з бісеру, 

кристалів, паєток

Алимова О. Ляльки Тільди

Мусієнко О. Букети та композиції із цукерок і зефіру; 
Мусієнко О., Залеська Л. Прикраси для волосся, 

виготовлені в техніці кандзасі (канзаші)

Василенко Г. Букети та 
композиції‑обереги  

із сухоцвітів

1 Усі світлини зроблені Н. Литвинчук 2018 року в м. Конотопі Сумської обл.
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Рецензії та огляди

прикладі цієї виставки про гендерність сучас-
них рукоділь, то нині через різні види творчої 
діяльності здебільшого прагнуть самопрезен-
туватися жінки. 

Такі виставки, що стали реальними завдяки 
самоорганізації й ініціативам самих майстрів, 
з одного боку, дають імпульс для розвитку 
місцевого творчого середовища, показують 
значимість індивідуального самовираження, 

а з іншого – відображають загальноукраїнську 
тенденцію і вказують на те, що подібні творчі 
практики з проекцією на підприємницьку ді-
яльність потребують належної державної під-
тримки, зокрема, на законодавчому рівні (як 
це, наприклад, зроблено в Білорусі). Звісно, 
є потреба і в наукових дискусіях щодо того, чи всі 
зразки сучасних рукотворних практик можна 
вважати народним мистецтвом, ремеслом.

В’язані шкарпеткиРошкован М. В’язані головні убори та аксесуари

Ісіченко Н., Дарнопих В., Короткова Г.  
В’язаний одяг, головні убори, аксесуари, предмети побуту
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ  
ТРАДИЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Аліна Ярова 

Цікаві роздуми щодо вивчення традиційної 
культури в часи глобалізації навів Марсель 
Веллінга (Marcel Vellinga) у статті «Кінець на-
родного: антропологія та архітектура Інших», 
що вийшла друком у нідерландському журналі 
Etnofoor. Автор є співробітником Університе-
ту Оксфорд Брукс (Англія) та Університету 
Квінсленду (Австралія), займається вивчен-
ням народної архітектури та її місця у світі. 

М. Веллінга звертає увагу читача на те, що 
багато дослідників занепокоєні швидким зник-
ненням традиційних рис у різних сферах духов-
ної і матеріальної культури внаслідок технічного 
прогресу, урбанізації та інших факторів, тому 
намагаються студіювати найстаріші прояви 
«народної культури». Під «народним» маються 
на увазі автентичні традиції, використання при-
родних матеріалів на противагу сучасним, де в 
будовах застосовуються новітні матеріали, тех-
ніка тощо. Утім, автор статті підкреслює необ-
хідність дослідження культури людини зараз, 
у нових умовах. Він спирається на концепцію 
Міллера, згідно з якою, небажання антропо-
лога вивчати вплив потреб споживача на його 
культуру – це примітивізм. 

Вплив прогресу, на думку Міллера, треба 
розглядати як особливості потреб сучасної лю-
дини, а не як втрату традиційності. Африканця, 
котрий грає у відеоігри, автор статті відносить 
до категорії «Інші», які, на його думку є «автен-
тичними сучасними споживачами». Такий під-
хід до дослідження, за Веллінгою, прослідкову-
ється в другій половині ХХ ст., коли знизилося 
протиставлення екзотичних племен (наприклад 
Австралії, Африки) європейським суспіль-
ствам, які пережили промислову революцію. 

На думку Веллінги, вивчення особливостей 
споживальництва показує динамічність куль-
тури. Науковець вважає архітектуру однією з 
ключових категорій культури і в її контексті на-
магається розмежувати поняття «традиційна» 
та «сучасна». Автор наводить історіографію 
термінології, зазначаючи, що ще 1839 року в 
одній із британських газет було написано, що 
в Британії вже немає «народного» стилю. По-
декуди його відголоски можна знайти в сіль-
ських будинках, фермах.

Як вважає дослідник, архітектура сучасних 
пересічних людей, особливо тих, які живуть у 
приватних будинках, є поєднанням залишків 
традиційних рис та виявів сучасних потреб 
споживальнитцва, а також має регіональні 
особливості (культура «Інших»).

М. Веллінга докладно розглядає поняття 
«традиційне», «примітивне», «просте», «народ-
не». На його думку, у науці традиційній архі-
тектурі приділено менше уваги, ніж, наприклад, 
проявам нематеріальної культури. Він зазначає, 
що більшість студій націлена на дослідження 
монументальних споруд, а не будинків «Інших». 

За спостереженнями науковця, ситуація 
дещо змінилася на початку ХХІ ст., коли є 
установи, які вивчають та захищають народну 
архітектуру, проте багато аспектів залишилися 
поза увагою дослідників. 

Загалом автор порушив важливу проблему 
термінології та проаналізував різні підходи до 
неї наприкінці ХІХ – упродовж ХХ ст. Він 
увів у науковий обіг специфічну категорію 
«Інші» та звернув увагу читачів на особливості 
культури сучасного суспільства, наголосив на 
необхідності його дослідження. 

Vellinga M. The End of the Vernacular: Anthropology and the Architecture of the 
Other. Etnofoor. 2011. Vol. 23. No. 1 : Architecture. Рр. 171–192.
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Українська наука зазнала неабиякої втрати. 
1 листопада 2018 року відійшов у інший світ 
учений етнолог, демограф, археограф, географ, 
мандрівник, доктор історичних наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, заслу-
жений працівник освіти, головний науковий 
співробітник Інституту археографії та джерело-
знавства ім. М. Грушевського Всеволод Івано-
вич Наулко.

Людина великої працездатності, оптиміст, 
життєлюб, етнолог-мандрівник із нелегкою, 
але водночас і щасливою долею. Всеволод На-
улко народився 18 грудня голодного 1933 року 
в містечку Таращі Київської області в родині 
вчителів. Під час Другої світової війни пере-
бував у евакуації в Актюбинській області Ка-
захської РСР та у м. Самарканді Узбецької 
РСР. Уже малолітнім хлопчиною познайомив-
ся з представниками різних народів. Можливо 

тоді і зародився інтерес до культури й побуту 
інших країн, що стало справою усього життя.

Після війни родина повернулася до Києва, 
де пройшли буремні післявоєнні роки майбут-
нього вченого, в юності захопленого футболіс-
та, шахіста, мандрівника.

У 1956 році закінчив географічний факуль-
тет Київського державного університету і став 
працювати інженером-картографом на карто-
графічній фабриці. Цей досвід став дуже в 
нагоді, коли він вивчав демографічні процеси 
і зробив єдині до цього часу карти етнічного 
складу населення України. Його праці: «Ет-
нічний склад населення Української РСР» 
(Київ, 1965 р.); «Географічне розміщення на-
родів УРСР» (Київ, 1966 р.); «Карта сучасно-
го етнічного складу населення України» (Київ, 
1966 р.); «Хто і відколи живе в Україні» (Київ, 
1988 р.) є неперевершеними у галузі етнодемо-
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графії. Наукову діяльність почав у Інституті 
мистецтвознавства, фольклору й етнографії АН 
УРСР. Тут на його творчість великий вплив 
мали М. Рильський та К. Гуслистий. 

У 1964–1971 роках навчався в аспірантурі 
в Інституті етнографії ім. М. Міклухо-Маклая 
АН СРСР, де успішно захистив кандидатську 
дисертацію. А головне – переймав досвід у 
таких відомих радянських учених, як С. Тока-
рев, М. Чебоксаров, Ю. Бромлей та ін.

Всеволод Наулко став активно розробляти 
проблеми етногенезу й етнічної історії укра-
їнців, міжетнічних взаємин, етнодемографії. 
Багато працював над підготовкою історико-
етнографічного атласу, написанням текстів до 
монографії «Українці», яка у тому авторському 
колективі так і не побачила світ через ідеоло-
гічні упередження до культури українців. Та-
кож допомагав у підготовці проекту побудо-
ви Музею архітектури й побуту. Вже у 1968 
році молодий учений брав участь у роботі 
VІІІ Міжнародного конгресу антропологічних 
та етнологічних наук (Токіо – Кіото). Такі 
конгреси відбувалися кожні п’ять років і В. На-
улко побував майже на всіх (1973 р. – Чикаго, 
1978 р. – Делі). Але найбільше його вабили 
експедиції, він об’їздив усі регіони України та 
сусідні республіки. Часто бував у молдавських 
селах і товаришував з етнологами Молдови, 
зокрема В. Зеленчуком, М. Демченком.

У 1976 році захистив докторську дисер-
тацію на тему «Міжетнічні зв’язки населення 
України».

Трудова кар’єра вченого вражає всебічністю 
інтересів. У 1971–1991 роках працював викла-
дачем на історичному факультеті Київського 
університету ім. Т. Шевченка, започаткував 
там створення етнографічної лабораторії-му-

зею. Багато поколінь студентів пам’ятають 
його чудові лекції про культуру народів світу. 
Курсові й дипломні роботи переважно писали у 
професора В. Наулка. Вчений працював також 
професором славістичного університету і ди-
ректором Інституту славістичних досліджень 
при Київському славістичному університеті.  
Тривалі роки видатний етнолог працював 
старшим і головним співробітником Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та 
етно логії ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни і головним науковим співробітником Ін-
ституту української археографії та джерело-
знавства ім. М. Грушевського НАН України. 
Найголов ніші його здобутки в ділянці архео-
графії – видання епістолярної спадщини ви-
датних постатей етнології та історії, зокрема, 
Ф. Вовка, М. Грушевського, унікальні альбо-
ми Де ля Фліза та ін.

Всеволод Іванович брав участь майже в усіх 
Міжнародних з’їздах славістів, у ХХ Всесвіт-
ньому конгресі істориків (Сідней, Австралія, 
2005 р.), був активним учасником Міжнарод-
них конгресів україністів. Як справжній етно-
лог понад усе любив вивчати культуру різних 
народів, побував у понад 70 країнах світу. 
Важко повірити, але майже у 80-річному віці 
вчений здійснив мандрівки до країн Африки, 
Скандинавії, Південної Америки (Бразилія, 
Аргентина) і навіть на острів Борнео.

До останніх днів життя він працював над 
упорядкуванням своїх багатих архівів і пропо-
нував колегам поділитися матеріалом, який ще 
не був опублікований.

Українське суспільство, вчені, колеги і дру-
зі пам’ятатимуть видатну людину, справжньо-
го етнолога й археографа Всеволода Івановича 
Наулка.

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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28 листопада 2018 року перестало бити-
ся серце 87-літнього академіка Македонської 
академії наук і мистецтв Блаже Ристовського. 
Пішов у вічність справжній син Республіки 
Македонія та великий друг України – го лова 
Комісії з питань македонсько-українсько-
го співробітництва, організованої на початку 
2000-х років у межах Договору про дружбу 
і співробітництво між Україною та Республі-
кою Македонія та договору про співпрацю 
між академіями обох країн, знаний державний 
і культурний діяч, видатний науковець-сла-
віст, історик, етнолог і фольклорист. Б. Рис-
товський – один з ініціаторів наукового спів-
робітництва між Македонською академією 
наук і мистецтв та Національною академією  
наук України, був редактором видання  
«Українсько-македонський науковий збірник» 
(вип. 1–6), у якому друкувалися результати 

двосторонніх наукових зустрічей. У його до-
робку понад 900 наукових праць, опублікова-
них як у Македонії, так і за її межами. 

Народився Б. Ристовський 21 березня 
1931 року в с. Гарниково. Закінчив філософ-
ський факультет університету в Скоп’є, за-
хистив докторську дисертацію на тему «Крсте 
Мисирков – життя і справа» (1965). Б. Рис-
товський був директором Інституту фольклору 
в Скоп’є (1966–1977); очолював групу з проб-
лем культурної історії та відділ балканознав-
ства Інституту національної історії МАНМ 
(1977–1991); був заступником голови першо-
го Уряду незалежної Республіки Македонія 
(1991–1992); науковим радником в Інституті 
старослов’янської культури (1993–1995); на-
уковим секретарем МАНМ (1999–2002), 
секретарем Відділення лінгвістики та літера-
турознавства (2011–2015). Був головою ред-
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колегії видання «Македонська енциклопедія», 
членом редколегій багатьох періодичних ви-
дань у Македонії та за кордоном, організато-
ром численних наукових заходів – конферен-
цій, зібрань, симпозіумів. Очолював Спілку 
фольк лористів Македонії, Союз спілок фольк-
лористів колишньої Югославії, був заступ-
ником голови комітету з проведення Балкан-
ського фольклорного фестивалю в м. Охриді 
(1967), членом Республіканської комісії з 
культурних зв’язків із закордоном, головою 
Ради філософсько-історичного факультету в 
Скоп’є, почесним членом Спілки письменників 
Македонії.

З Інститутом мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України Б. Ристовського пов’язували 
десятиліття плідної співпраці та щирої друж-
би. Він неодноразово відвідував Київ і за-
вжди був дорогим гостем у стінах ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України. У трав-
ні 2010 року Б. Ристовський взяв участь у 
презентації спецвипуску журналу «Народна 
творчість та етнографія» (№ 3, 2009 р.; го-
ловний редактор – академік НАН Украї-
ни Г. Скрипник). Видання дало можливість 
ознайомитися з актуальними проблемами 
сучасної македонської фольклористики та ет-
нології, розкрило нові перспективні напрями 
наукового співробітництва в галузі народо-
знавства, стало результатом творчої співпраці 
між ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни та Інститутом фольклору ім. Марка Це-
пенкова (Скоп’є, Македонія). Б. Ристовський 
як координатор і один з авторів спецвипуску 
спрямував увагу на найбільш актуальні проб-
леми наукового аналізу – питання вивчення 
македонської національної ідентичності на 
рівні мови, народної культури, міжетнічних 
взаємин, що завжди перебували в центрі його 
дослідницьких зацікавлень. 

Увага Б. Ристовського до України і проблем 
української історії та культури не випадкова. 
Займаючись питаннями македонської істо-
ричної свідомості в історичному та сучасному 
контекстах, науковець завжди наголошував на 

паралелях у розвитку і становленні історичної 
свідомості українського й македонського на-
родів, аналогіях на шляху до здобуття націо-
нальної незалежності в Україні та Македонії. 
Усебічне дослідження постатей національних  
діячів ХІХ–ХХ ст., насамперед К. Мисиркова, 
дозволило Б. Ристовському дійти виснов ку, 
що К. Мисирков – засновник македонської 
національно-історичної науки, ідеолог маке-
донського національного розвитку та коди-
фікатор сучасної македонської літературної 
мови – відіграв таку саму роль у македонській 
культурі, як Тарас Шевченко в українській, 
і його діяльність на македонському ґрунті пов-
ністю відповідає шевченківській епосі відро-
дження в Україні. 

Сам Б. Ристовський завжди порушував у 
своїй науковій діяльності найгостріші питання. 
Головною метою для нього було вивчення ста-
новлення та розвитку історичної думки маке-
донців, усебічний аналіз «історичної свідомості 
македонців» як чинника національної ідентич-
ності й передумови створення сучасної держа-
ви. Саме академік Б. Ристовський наголосив 
на необхідності простежити цілісний розвиток 
національної свідомості македонського народу 
впродовж усього періоду історичного поступу, 
спираючись на різні джерела, зокрема й усну 
народну традицію. 

Непростий період становлення наукової 
фольклористичної школи в Македонії був 
пов’язаний, як і в інших слов’янських країнах, 
з містифікаціями народної творчості. Пробле-
ма автентичності фольклору, зокрема в зібран-
нях М. Цепенкова, також стала предметом 
уваги Б. Ристовського-науковця. 

Етапи становлення національної македон-
ської думки детально, на широкому фактич-
ному, переважно архівному, матеріалі, на істо-
ричному тлі всебічно вивчав Б. Ристовський. 
У його працях простежено також довгий і не-
простий шлях становлення македонської націо-
нальної школи етнології та фольклористики. 
Цьому питанню він присвятив увагу, зокрема, 
як керівник Інституту фольклору ім. Марка 
Цепенкова у Скоп’є. Б. Ристовський очолював 
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названий інститут понад десять років. Саме за 
часів його керівництва, починаючи з 1969 року, 
Інститут щодва роки проводив міжнародний 
симпозіум з балканського фольклору, учасни-
ками якого були й українські науковці – спів-
робітники ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України, широко розгорнув видавничу діяль-
ність, зокрема, з 1968 року Інститут фолькло-
ру почав регулярно видавати збірник «Ма-
кедонски фольклор», де друкувалися п’ятьма 
мовами і матеріали симпозіуму.

На численних міжнародних конференціях, 
славістичних конгресах, симпозіумах тощо 
академік Б. Ристовський неодмінно відсто-
ював – часто в гострих дискусіях – питан-
ня македонської культурної, історичної, на-
ціональної ідентичності, його праці сприяли 

утвердженню македонської фольклористичної 
та етнографічної думки. У спільній діяльності 
науковців наших країн Б. Ристовський уба-
чав запоруку розвитку плідних двосторонніх 
українсько-македонських наукових взаємин, 
наголошуючи, що співпраця між Інститутом 
фольклору ім. Марка Цепенкова та ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України має пів-
вікову історію та особливо поглибилася в часи 
незалежності, у межах наукового співробітни-
цтва між МАНМ та НАН України. 

Людина високого авторитету, Б. Ристов-
ський завжди був щирим, доброзичливим, 
мудрим співрозмовником для всіх, хто мав ра-
дість з ним дружити і спілкуватися. Таким він 
залишиться в нашій пам’яті і наших серцях.

Вічна йому пам’ять.
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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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