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GLOBALIZATION AND CULTURAL IDENTITY  
IN AUSTRALIA

Nataliа Senjov-Makohon

УДК  316.32+316.347](94)

Introduction. Theodore Levitt [13] is recognised 
for devising the word globalization. He refers 
to globalization, as a new phenomenon, with 
the rise of new technologies, presumably the 
Internet and social technologies, and the way the 
commodities are sold worldwide in a standard 
format with no variation in localities. He further 
stipulates that globalization produces a desire to 
raise living standards on a glo bal scale through 
the new technologies. However, the desire to 
raise living standards and the production of new 
technologies are neither new phenomena nor the 
concept of globalization to market products beyond 
the immediate location. 

On the other hand, O’Rourke and Williamson 
[15] speculate that globalization is not a new 
concept. It has started in the XIX century with 
the movement of people wishing to raise their living 
standards. These people have migrated from one 
location to another to sustain or improve their 
livelihood. They have formed new communities and 
linked their cultural knowledge and skills, whilst 
crossing territorial boundaries to form new cultural 
experiences and enhance the cultural experiences 
of the local communities. Therefore, the concept 
of globalization and economic growth is as relevant 
today as it has been to the XIX century. The 
exchange of knowledge, skills and experience has 
raised living standards as migration becomes more 
mobile and new cultural identities are developing 
in varying forms of communities. The idea has 
been that these communities encourage people to 

develop a cultural identity, which assists them to 
preserve their customs and enables them to engage 
with like-minded people. In this paper globalization 
is considered as the connection of people creating 
opportunities to develop economic sustainability 
and the exchange of know ledge and ideas in various 
communities.

Tomlinson [29] argues that cultural identity 
has become the pro duct of globalization, similarly 
in the XIX century people have moved across 
geographic borders, transforming their social 
structure and circumstantial conditions. Their 
cultural identity has taken on a different form 
rather than being destroyed. Cultural identity 
is not destroyed by globalization; but it is rather 
amplified and proliferated from grassroots. Thus, 
constructing new meaning of collective community 
in different time and space, through new forms 
of communication with different consequences of 
self-awareness and continuity, relevant to a given 
cultural context.

Literature Review. Castells [4] in his 
renowned examination of the Information Age has 
noted that globalization and identity are challenged 
by the surge of collective identity in circumstantial 
conditions. However, collective identity is not 
confined with the Information Age, as in the case 
of Ukrainians. They have been developing their 
identity for many centuries and in many empires, 
including the Austro-Hungarian Empire in the 
nineteenth century. Many Ukrainians have escaped 
from the poor economic conditions in Galicia (also 

У статті йдеться про культурну ідентичність та глобалізацію українців, які прибули до Австралії з двох різних 
регіонів Європи, щоб сформувати українську спільноту, яка відтоді існує там уже понад 70 років.

Ключові слова: Австралія, Джілонґ, глобалізація, культурна ідентичність.

The article is dedicated to the cultural identity and globalization of Ukrainians who have arrived to Australia from two 
distinct areas of Europe to form a Ukrainian community, which exists there for over 70 years.

Keywords: Australia, Geelong, globalization, cultural identity.
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Halychyna), the land of current Western Ukraine, 
in search of a reasonable life-style and greater 
prosperity. They have been searching for labour or 
farming opportunities in other parts of the Austro-
Hungarian Empire, ruled by the Habsburgs [17].

They have formed communities and developed 
an identity over time to preserve their cultural 
heritage, forming simultaneously a unique cultural 
identity to keep their traditions, language and 
adap ting to a lifestyle unknown for their forbears. 
The identity is the solidarity among the members 
sharing a sense of commonality of «customs, 
values, beliefs and tradition of a people, including 
language, religion and arts» [23, p. 101].

Cultural Heritage and Identity. UNESCO 
[32] states that cultural heritage includes traditions 
and living expressions, social practice, festivals, 
knowledge and practice concerning the ability 
to sustain and to produce traditional crafts. The 
knowledge and skills are valuable and relevant to 
groups in developing and transmitting the practices 
and sharing the living expressions. Cultural 
heritage is contributed to the sense of identity and 
continuity from the past to the present and for the 
future. Therefore, the value of cultural heritage 
transmission and a cultural identity developing 
benefits society. The great Ukrainian prophet and 
poet Taras Shevchenko has written in 1845 about 
social cohesion and development of identity, he has 
encouraged Ukrainians to learn about others; but 
not to disregard their own identity [22]. He has 
called Ukrainians to be responsible for their actions 
being a part of their community, and to be felt 
simultaneously a part of society at large. Throughout 
time Ukrainians have understood the value of their 
cultural heritage and identity transmission within 
the given social and cultural contexts. Cultural 
identity is a process or a dialogue in a particular 
context. It is a collective «with a shared history 
and ancestry in common, (whereby there is) a ‘one 
people’ with stable, unchanging and continuous 
frames of reference and meaning, beneath the 
shif ting divisions and vicissitudes of <...> actual 
history» [7, p. 223]. It is a matter to unearth the 
sociocultural contexts and examine the social 
movements that testifies to the continuing creative 

power of the cultural identity formation within 
the emerging practices of cultural representation 
in the various host societies. The preservation of 
cultural heritage plays an important role in the 
constant and dynamic process of cultural identity, 
where individuals acquire an anchor to guide them 
through various stages of their lives. The anchor 
is created through memories, narratives and often 
myths within the discourses of time and beliefs.

The context of this work begins with the first 
wave of people, who have left present-day Ukraine 
in 1751, followed by next wave in the 1890s and 
the third wave in 1910s out of Galicia into Bosnia 
and Bachka [14]. Part of the last two waves of 
immigrants, after the Second World War, moved 
to Trieste, Italy, and finally onto Australia and 
then Geelong in 1954. Besides these waves, 
another group from Western and Eastern Ukraine 
has emigrated to Australia, via Germany, at 
the beginning of 1948 [10]. The two emigrating 
groups, who have sett led in Geelong, are considered 
as a part of the globalization in the sociocultural 
process which formulated the connectivity towards 
the Information Age.

In the Information Age, connectivity and 
sociocultural process can be a fuzzy one. The 
Information Age has brought a multitude of changes 
in the modes of communications. The forms of 
communications have enabled connections to be 
extended beyond the immediate social environment 
through multiple media. Social media has enabled 
Ukrainians in Geelong (Geelongskis – a local 
term used for the Ukrainian inhabitants from 
Geelong), like many other culturally diverse 
groups, to connect regardless of their distance from 
Geelong. Connectivity and connectivism is not 
restricted to how people are learnt in educational 
settings with technology. The knowledge they 
acquire enables them to make learning a continuous 
process through various communities of practice 
and often lasts a lifetime [24]. Participant 1, 
originally from Geelong, reconnected with the 
other members of the Geelong community through 
social technologies. She has also reconnected with 
those who have left the physical environment of 
Geelong, but have maintained the Geelongskis 
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memories, stating that she still remembers the song 
she has been taught in Plast. She sings those songs 
to this day. People like her have been learning 
and networking through various groups and 
communities, for example, the churches, Hromada 
(the Ukrainian Community, also often referred 
to as the Ukrainian Hall), Plast (Ukrainian 
Scouting Organisation) or SYM (Ukrainian 
Youth Association) in Geelong and now with 
social technologies have reconnected to invoke and 
reminisce about the interactions and interchanges 
which are prominent in their lives. They have 
interchanged and interacted in the groups and this 
is a natural occurrence for Ukrainians in Geelong. 
The sociocultural process and the development of 
cultural identity are considered as the most worthy 
and significant elements. The initial connectivity 
and physical interaction lay the foundations for 
cultural identity. Cultural identity is impacted 
further by globalization and the movement out of 
the known and safe environment of home through 
emigration. The emigration process destabilizes 
the traditional sense of identity, belonging or place, 
and at times, the individual has been renegotiating 
the process of self-making through interaction. 
The interaction is often mobile and transient, thus 
forcing the individual to reimage oneself in a non-
static existence.

Castells [4] maintains that the Information Age 
can release the individual from a static existence 
and replace the antiquity metaphor of machines 
with that of networking through global mobility. 
This global mobility is not a new phenomenon 
and has often been linked, as Smith and Favell 
[25] claim, to choices, professional careers and 
educational opportunities. They [25] further state 
that modern global world embodies a highly skilled 
workforce with extraordinary mobile and diverse 
lifestyle. This concept of diversity and skilfulness is 
not limited only to the Information Age. Through 
migration, it has been expanded to encompass 
land acquisition and the exchange of ideas and has 
materialized in new settlements and the reimaging 
of cultural identity to realise new environments. 
The skills and knowledge that migration brings to 
the new country enable the interchange of views, 

ideas, products and other aspects of culture. On 
the other hand, Castells [4] also remarks that 
personal identity is challenged by the surge of 
collective identity in circumstantial conditions. 
Such circumstances of mobility can displace 
individuals; but simultaneously, the individuals 
can maintain a strong collective memory of their 
homeland and through these reminiscences consider 
the homeland as their true home. These memories 
are shared through a cultural heritage acquired 
through customs, traditions, beliefs, tangible 
and intangible objects and communities. The 
individuals have this common heritage; although 
they are scattered throughout the world for various 
reasons, their connection to the homeland and their 
mass dispersion places them in such a way as to be 
referred to as part of a diaspora. 

The diaspora has a dispersion of population, 
albeit a cultural identity, that unites the dispersed 
population beyond the geographic confines of the 
mother country. These concepts are relevant to 
Ukrainians and are applicable to their emigration 
and journey into the world that has marked the 
globalization of Ukrainians. Ukrainians, and the 
people of the lands occupied by Ukraine today, 
have always been transient and globally mobile. For 
Ukrainians, globalization dispersal has humanised 
globalization through migration, and recently, 
with the interaction of social technologies. Thus, 
Ukrainian culture becomes «a genuine platform for 
dialogue and development, thereby opening up new 
areas of solidarity» [31, p. 6]. And in the process, 
the product of global contact of cultures brings a 
sense of new and different heights, encouraging the 
proliferation of new social and cultural forms. 

Background. The «Digital Cultural Heritage 
in Australia» (DCHA) project is a platform for 
this dialogue and the result of a Fellowship from 
the Ukrainian Studies Foundation in Australia 
and the State Library Victoria Fellowship. The 
Fellowship has enabled me to research Ukrainians 
in Geelong and their contribution to Australia, and 
in particular Geelong, and how they sustain their 
cultural identity. This work has been published 
elsewhere and this paper is a small part of the whole 
work. 
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Study Context. The particular sociocultural 
environment of this study is the Ukrainian Australian 
environment. This study has deployed primary and 
secondary resources and interviews to collect data 
analyzed inductively to gain meaning [2] on how 
cultural heritage and identity are maintained and 
developed in a Ukrainian community in Australia. 
Ukrainian is the first language of these emigrants. 
Therefore, the interviews have been conducted in 
Ukrainian and transcribed to form a story line of 
the lives of the first Ukrainian Geelong emigrants. 

Methodology. The study is a social 
phenomenon with a naturalistic and interpretive 
approach [6] to explore meaning and reality. Social 
practice enables to answer the questions about 
experiences, struggles and survival. Therefore, 
qualitative methodology is appropriate when asking 
questions about participants’ experiences and what 
they make of them in a particular environment 
[16]. Qualitative methodology is descriptive and 
it is concerned with processes rather than with 
outcomes simply. 

Method. The academic pursuit of data creates 
a challenge as this is an innovative research which 
embraces participation in the life of the community, 
analyses of documents within the community, life 
histories and collective discussions, resulting from 
activities off and online. When I have started this 
project, there is no intention to publish the results; 
rather I have expected to provide a digital outcome 
to increase knowledge about the first Ukrainian 
Geelong emigrants. Thus, I have not applied ethics 
approval for research; however, I have invited 
participants sending out introductory letters from 
the State Library Victoria in English and from 
the Ukrainian Studies Foundation in Australia in 
Ukrainian explaining the project and articulating 
the support from both organizations. E-mails and 
skyping have been used to contact family members 
of potential participants and then phone calls are 
carried into effect to request participation and 
consent from the respondents. The participants’ 
families are always present or informed of any 
activities in the process. Introductory letters in 
Ukrainian have been also sent to the various 
Ukrainian organisations to inform them of the 

project activities. I have maintained records of 
letters, Google analytics and any comments on 
the project through social media and other forms 
of technology to triangulate my perception and the 
produced data.

This paper draws on the following methods 
used in the social context created over 2016–2017 
for this project.

Primary Sources. The primary sources 
deployed in this study are the first-hand accounts 
of the events, practices or conditions in the past. 
These sources add credibility to the study because 
they are the first-hand accounts created by people 
who have witnessed the events. These accounts 
include records of meetings; personal diaries; 
reports created at the time; shipping lists, memos, 
newspaper articles and financial records of the first 
Ukrainian Geelong emigrants. 

As a researcher, my constant questioning is 
about what these sources claim and what are the 
other sources, comparative to this one, claiming 
about the 1950s period to reflect on the identity 
and communities of practice. The aim is to obtain 
first-hand accounts from individuals with direct 
knowledge of the situation or documents created 
during the particular time. 

Interviews. Besides primary resources, oral 
histories and memoirs of events in the particular 
time period by living participants and their relatives 
are collected to generate further empirical data [8] 
on the first Ukrainian emigrants in Geelong. The 
participants’ experience, knowledge, and ability 
to reflect have been taken into account during the 
interview process. It has secured me the potential 
to reflect on the retrospective and anticipatory 
elements of the emigration [5]. Such an approach 
conforms with Patton’s [16, p. 4] view that 
«open-ended questions and probes yield in-depth 
responses about people’s experience, perceptions, 
opinions, feelings, and knowledge».

Semi-structured, face-to-face interviews are 
allowed for the interactional exchange of information. 
The informal style is used for «conversations with a 
purpose» [3, p. 102] where the participants discuss 
deliberately particular lives in the 1950s. The semi-
structured approach gives the interviewees more 
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control and freedom to discuss their perspectives. 
The questions have prompted the conversation 
to flow; but those, which are used to elicit the 
necessary information simultaneously. 

Preparation for the interviews, careful planning 
have assisted to contemplate the possible social 
dynamics, so allowing me to focus on the social 
lived experiences, rather than hypothetical abstract 
concepts of identity and community.

Secondary Sources. The third method of data 
collection is through secondary sources and literature 
reviews, and in particular at the State Library 
Victoria and the Ada Booth Slavic Collection at 
Monash University, to capture and preserve the 
participants’ context [16]. The secondary sources 
are deployed relating to discussions about the 
original information presented elsewhere. 

The Study. The focal point of the project 
is to investigate and interpret the sociocultural 
environment, the interpersonal and intrapersonal 
relationships and the social interactions of the 
Geelongskis emigration and how they have 
maintained their cultural heritage and identity. The 
data collection is extended beyond the primary and 
secondary resources and the interviews.

Another element is added with the 
experimentation of social technologies and in 
particular twenty-two posts have been uploaded 
into Facebook. These posts have added another 
dimension to the data collection and resulted in 
bridging a gap between present and past community 
members as far away from Geelong as Shanghai in 
China. This participant has left Geelong as a young 
woman and through Facebook and the DCHA 
project reminisced about her youth and the people 
who played an important role: I would often sing 
some of the songs Ludmilla taught us during our 
Plast meetings <...> Other participants have joined 
Facebook [21] and written about their experiences 
with various community members. 

Other elements have been added to the study 
after my attendance of the annual Praznek at the 
catholic church in Bell Park, Geelong; on that 
particular day it is 50 years, since the Protection of 
the Mother of God Church has been consecrated. 
The Ukrainian Senior Citizen Club meeting is one 

of the other group meetings that I have attended. 
It is evident from these events that the participants 
have formed a community of practice [11] to be able 
to reflect and recount the period under review.

I have also maintained phone calls, skyping 
and e-mailing with various community members 
to obtain and verify data collected through the 
process of the Fellowship. 

Results. The result of the study includes the 
compilation and recording of Intangible Cultural 
Heritage (ICH) «which is the untouchable, such as 
knowledge, memories and feelings <...> it can also 
be suggested that ICH represents everything <...> 
the immaterial elements that influence and surround 
all human activity» [26, p. 1]. I am able to capture 
and preserve the knowledge, memories and feelings 
of some of the research participants through the 
various documentations, journals, secondary and 
primary resources.

For example, one of the respondents has 
commented during her interview: We all helped 
each other, we were Ukrainians <...> that’s what 
mattered <...> we stayed together and taught our 
children what was ours. Participant 2 (2016), 
regardless of the difficulties she has experienced 
in life, knows that the emotional ties and helping 
each other give meaning and significance to their 
cultural identity to safeguard and preserve their 
cultural heritage. This learning from each other and 
the interpersonal relationships developed within this 
particular sociocultural environment [33] enable 
them to safeguard their ICH and establish new ties 
through kumship. 

Kumship is «a longstanding relationship 
between godparents and parents of a child. This 
relationship begins at the time a child is christened 
either in the Ukrainian Catholic or Orthodox 
churches» [18, p. 165]. In the 1950s and 1960s, 
this social network has enabled these Ukrainians 
to gather and celebrate their cultural interactions 
in this new Australian environment and supported 
them to survive and sustain their Ukrainian culture. 
They further know that there are other ways of 
sustaining and maintaining their cultural heritage; 
and the churches and Hromada have started to 
take momentum.
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Participant 3 (2017) has commented that 
besides having kums and helping each other <...> 
they built buildings like the Hromada <...> the 
zbirchyks would go and see Ukrainians to ask for 
their help to build the hromada <...> Today the 
collection of funds for a cause is done through crowd 
sourcing on the internet; however, in the 1950s 
and 1960s the zbirchyks would visit community 
members to donate finances to help with the 
physical construction of community meeting places. 
Participant 3 (2017) has described how he collects 
finances with his friend. People who are unable to 
give monetary donations, «invited the zbirchyks, 
to dig vegetables from their garden and sell them» 
[21]. The social interactions enable these first 
Ukrainian Geelong emigrants to construct physical 
buildings where they have clubbed together to 
transmit ICH; organize dinner dances; establish 
Ukrainian Saturday schools; conduct concerts 
and other cultural activities. Participant 3 (2017) 
also has commented that he was the Secretary 
of the Hromada for 10 and more years <...> 
I knew some things <...> but I certainly learnt 
a lot <...> He has willed to learn from the more 
capable individuals within the Zone of Proximal 
Development (ZPD) and then internalize the new 
competencies, integrate them into his own mental 
structure and apply them in new situations [33]. He 
has narrated further, now I’m the Secretary of the 
Senior Citizens Club here <...> (2017) meaning 
Adelaide, where he has moved to live with his 
daughter and son-in-law.

Another result of the project is the documenting 
of how these Ukrainians have safeguarded their 
cultural heritage by building churches and the 
Hromada to make sure our children knew who we 
are <...> During Participant 5 (2016) interview, 
she has not only communicated her memories, but 
also expressed her feelings: but now they don’t 
come <...> (meaning to the physical events). At 
this stage, I have tried to pacify her and explain her 
about these children and grandchildren: if it wasn’t 
for what you did <...> they wouldn’t know each 
other and be on the Internet (Facebook), talking to 
each other <...> This comment has not appeased 
Participant 5 as she is interested in the physical 

interactions in the premises they have built and 
sustained. For many of the project representatives 
attainment of cultural identity and the sustainability 
of ICH is exhibited within physical surrounds. As 
far as they are concerned in the internet and social 
technologies, they do not play a significant role in 
the preservation of cultural expressions. And within 
their perceptions cultural expression is represented 
in the best way in the confines of these buildings, 
and the proceeding generations are required to 
embrace and make every effort to preserve and 
safeguard their cultural heritage. Therefore, the 
context and supplying the knowledge about the 
activities and interactions of the first Geelongskis are 
paramount ones as they provide an understanding 
of the concerns connected with the conservation 
and sustainable use of ICH as it is told by the local 
informants. 

A further result of the project is the collation 
and distribution of the gained knowledge about 
these first Geelongskis and how the various 
organisations, as Ukrainian Women’s Association, 
Plast, SYM, Ukrainian Saturday schools, the 
churches and Hromada were able to function within 
this sociocultural environment. The book «Two 
Twigs» [18] is aimed to capture the interpersonal 
and intrapersonal relationships of the various 
organisations and individuals within the community. 

The website about the Geelongskis has resulted 
in a number of cameos [20]. These are about the 
organisations, participants and their intrapersonal 
relationships to survive and sustain their cultural 
heritage in an environment foreign originally for 
them, only to become home. 

The podcasts and virtual tour [19] have given an 
overview of the research allowing further comment 
on Facebook [21]. There is definitely a sharing of 
norms and values about the Geelongskis cultural 
expressions. Facebook has proved an environment 
that encourages the participants to reminisce on the 
early years of emigration to Geelong. The customs 
and social interactions and the development 
of cognitive components, such as awareness, 
knowledge, skills and attitudes of belonging to a 
thriving community have given people a sense of 
pride and self-esteem [28].
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Discussion. Over the fourteen-month period 
of this Digital Cultural Heritage in Australia 
project, and more specifically about the first 
Ukrainian emigrants who have settled in Geelong, 
the key components of the project have proved to 
be effective. The scholarship at the State Library 
Victoria is used to lay the foundations for further 
work in the field. Meetings in the Ukrainian Geelong 
community are considered to be a fruitful work as 
it has assisted to secure the further collaboration 
as a community of practice [11] reaching various 
individuals who tell willingly their emigration 
and settlement stories. Facebook enables further 
contacts, awareness of the contribution of the first 
Ukrainian Geelong emigrants and the building of 
an informal digital community, which members 
reflect on their experiences as they have grown 
up into the Ukrainian Geelong community. This 
also increases access to opportunities of unknown 
interactions, for example, one of the Facebook 
participants, from the community originally and 
now lives in China, has discovered other members 
and they exchange various memories about their 
childhood. 

The podcasts on You Tube [19] lay new 
foundations to comprehend the First Ukrainian 
Geelong emigrants who have started their 
emigration to Australia after 1948. The virtual 
tour on You Tube [19] has given an overview of 
the contribution of these first Ukrainians to the 
establishing of the Ukrainian Geelong community 
and their contribution to Geelong. The website 
[20] has provided a cameo of the participants’ 
contribution, the various Ukrainian organisations 
and an explanation of the concept of the «Two 
Twigs», which is developed through the research 
and the discussions with a number of community 
members, who have known the five members of 
Ukrainski Sichovi Striltsi, who have fought for 
Ukraine during the First World War and found 
themselves in Geelong in the 1960s. Javni, Skiba 
and Kunka have arrived with their families from 
the former Yugoslavia, in the mid-1950s, Krilyk – 
from Ukraine via Germany in the late 1940s, and 
Kruk is sponsored by his son-in-law and daughter, 
Anton and Kataryna Baranowski in the 1960s 

[18]. The concept of the «Two Twigs» represents 
the Ukrainian Geelong emigrants who have come 
from two distinct areas in Europe after the Second 
World War to settle in Geelong, Australia. 

The impact of this research on the Geelong 
community and the Geelongskis has been the 
rethinking of how they have been safeguarding 
their Intangible Cultural Heritage. This approach 
has allowed them to participate actively on a 
daily basis in social media and has enabled the 
democratizing of information, previous reserved 
for the Ukrainian Press within the community, 
for example, Free Thought, Church and Life 
and Ukrainian Settler. This new form of 
communication empowers individuals and allows 
them to go beyond the traditional means of 
cultural heritage fostering, creating, maintaining 
and transmitting. Thus giving «value to heritage, 
giving a larger role to local people» [1, p. 46] to 
safeguard, raise awareness at local, national and 
international levels of the importance of their 
Intangible Cultural Heritage. These actions have 
become central to the community for their sense 
of cultural identity and in providing a sense of 
community and empowerment connected with 
their own wellbeing. Thus, enabling a sense of 
belonging and self-esteem which supports their 
overall wellbeing through an understanding of their 
own cultural history and traditions; and therefore, 
builds a positive cultural identity for themselves. 
So, cultural expression plays an important role 
in the lives of the Geelongskis where skills and 
traditions connect the Two Twigs who have moved 
to Geelong and contributed to the social, economic 
and cultural activities in Geelong, Australia. 

«With respect to ICH, new possibilities have 
emerged from the fact that the 2003 Convention 
gives heritage bearers, as opposed to heritage 
professionals, a pivotal role in its safeguarding» [9, 
p. 95]. And although, Australia has not ratified 
the UNESCO 2003 Safeguarding of Intangible 
Heritage Convention [31]; since the government has 
had some concerns of vagueness of the UNESCO 
Convention and believes that certain elements can 
be inappropriate, especially difficulties associated 
with giving preferences over numerous groups 
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and possible conflicts, Australia has programs 
in place that covers aspect of the Convention. 
Overwhelmingly Australia has been concerned with 
working with Indigenous cultural heritage; but does 
not mention Australia’s cultural diverse immigrant 
heritage. However, «protecting and celebrating 
Australia’s cultural heritage is vital for Australian 
identity as a complex, multi-ethnic society» [12, 
p. 114]. Australia has been enriched by Ukrainian 
cultural expressions and as Arthur Calwell, the first 
Australian Minister of Immigration, has stated: 
«if Australians have learned one lesson from the 
Pacific War it is surely that we cannot continue 
to hold our island continent for ourselves and our 
dependents» [35, p. 1]. And this set the tone for 
«Populate or Perish» [27] and the approach of 
the early years of Australia’s immigration policy 
to populate the continent of Australia and the 
beginning of increasing immigration from Europe. 
Although Australia officially follows a policy of 
Assimilation «in the 1950s and 1960s Zubrzycki 
argues that the ethnic press, ethnic associations, 
and old-world values had a place in new Australia 
during the first few years of settlement» [34, p. 23]. 
These types of comments have found expression 
on various levels including socially, economically, 

environmentally and culturally over the years and 
as Arthur Calwell, during an interview with the 
Editor of the Ukrainian Newspaper, Ukrainian 
Settler [30], has pointed out that Ukrainians have 
always been law abiding and model citizens who 
have a strong cultural and national identity. Their 
ICH has played an important role in their identity. 
The interpersonal and social activities within their 
ZPD [33] have enabled them to maintain their 
ICH within the boundaries of Australian society 
and further afield.

Conclusion. Globalization has raised the living 
standards for many Geelongskis and has connected 
Ukrainian people from two distinct areas of Europe 
who have started to arrive to Australia in 1948. 
These representatives have many challenges; but 
simultaneously they assist and support each other 
in their Zone of Proximal Development [31] to 
advance the common goal of their cultural heritage 
and identity maintaining and sustaining. They have 
learnt how to survive in the Geelong environment 
contributing economically and socially; and adding 
to the cultural environment by preserving and 
exhibiting their cultural heritage at various festive 
activities and maintaining their cultural identity for 
over the last 70 years in Australia.
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Summary

Джілонґ – сільськогосподарський, виробничий та індустріальний центр. Українські емігранти 
знайшли там заняття в місцевому бізнесі, але що найважливіше – вони принесли із собою власну 
культурну спадщину. 

Наші перші джілонґці почали подорожувати з Галичини (нинішніх західних теренів України) до 
Австралії ще в 1890–1910-х роках, за часів існування Австро-Угорської імперії. Життя в Галичині 
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було складним, тому постав вибір, чи залишитися в скрутному становищі в Галичині, чи мігрувати в 
пошуках кращого життя. 

Значна частина населення обрала другий варіант: люди мігрували до Аргентини, Бразилії, 
Сполучених Штатів Америки, Канади, Бельгії та Франції. Певна група мігрувала до Боснії, Сер-
бії, Хорватії, Герцеговини. Мігрувати до Боснії було простіше, оскільки ця територія підпорядко-
вувалась Австро-Угорській імперії. У житті людей було чимало пертурбації і змін. 

На початку Першої світової війни склад населення змінився. Багато юнаків було мобілізовано 
до різних армій для підтримки військових амбіцій імперій. У 1914 році в Галичині волонтери піс-
ля короткого періоду навчання були мобілізовані для боротьби на російському фронті. У Боснії 
молодих українців мобілізували в австрійську армію Українських січових стрільців. 1 листопада 
1918 року зайняли Львів, однак постійна ворожнеча виявилася згубною для реалізації незалеж-
ності України.

Українські молоді чоловіки повернулися додому до Боснії, втративши товаришів у бою, і по-
трапили в осередок нової політичної та суспільної структури. До Другої світової війни українці 
залишалися в селах, де вони влаштувалися перед Першою світовою війною, працюючи на землі 
або займаючись торгівлею на околиці. 

У 1939–1945 роках колишня Галичина була частиною Європи, що зазнала найбільших люд-
ських втрат. Війна гостро ставила перед українцями питання, як зберегти власне життя. Це само-
збереження тривало на фермах та в трудових таборах Німеччини. Умови життя біженців були жа-
люгідними. Проте соціальна, культурна та політична діяльність розвивала почуття ідентичності. 
Культурне життя в цих таборах забезпечувало продовження передачі українських цінностей, мови 
та настроїв.

Водночас міграція з Югославії відбувалася з розв’язанням радянсько-югославського проти-
стояння з приводу національної незалежності 1948 року та розколом між Сталіним і Тіто, тим 
самим відкривши шлях на Захід і заохочуючи міграцію у світ. Українці знову стали мобільними. 
У 1950 році вони емігрували в Італію (Трієст), де утворили спільноту, що активно піклувалася 
збереженням культурної спадщини та ідентичності. 

Організація «Пласт» зіграла першорядну роль. Окрім проведення скаутських заходів, молодь 
вивчала українську мову та традиційну спадщину (наприклад, танцюючи або співаючи в хорі). Ба-
гато наших джілонґців були учасниками хору. Нарешті, наприкінці 1953 року українці з Югославії 
вирушили в морську подорож до Австралії, щоб приєднатися до емігрантів з України в Джілонґу. 
Хоча життя цих сімей було порушено, вони завжди вважали себе українцями. Вони знали свою 
культурну спадщину та традиції, що їх підтримували поколіннями.

Наші перші джілонґці створили і громаду, і релігійні центри, вони збудували власний Народ-
ний дім і церкву. Самі виконували всі будівельні роботи. У 1972 році була опублікована стаття 
про українських січових стрільців, що жили в Джілонґу, а також фотографія. Ці чоловіки в мо-
лодості були біженцями, бійцями українських січових стрільців, а через багато років зустрілися 
в Джілонґу. 

Освіта, передача культури та спадщини були надзвичайно важливими для джілонґців. Комітет 
громади вважав, що Союз українок Австралії (Джілонґ), найкраще підходить для організації цієї 
роботи. Упродовж усієї української еміграції в Джілонґ, яка почалася 1948 року, було очевидно, 
що жінки та Союз українок Австралії в Джілонґу відіграли ключову роль у заснуванні української 
громади. Її унікальність виявляється в Джілонґу у двох гілках еміграції. 

У 2018 році цей культурний центр відзначив 70-річчя безперервного розвитку й збереження 
української культурної самобутності та спадщини. Ця студія є даниною багатьом джілонґцям, 
яких умовно можна поділити на дві групи: перша група була власне вислана з України через Ні-
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меччину, а друга – емігрувала з Югославії через дії Тіто та Сталіна. Ці дві групи, або дві гілки, 
об’єднували зусилля та знання для побудови унікальної для них української ідентичності. Їхні 
здібності, поведінка й унікальні якості дали їм відчуття належності до української громади, хоча 
вони й належали до двох різних гілок. Вони мали бажання підвищити стандарти життя шляхом 
глобалізації і зв’язку між людьми, що створили можливість для сталого економічного розвитку та 
для обміну знаннями й ідеями серед різноманітних громад. Українці формували нові громади й 
об’єднували свої культурні знання та навички, перетинаючи територіальні кордони, щоб генерува-
ти новий культурний досвід і покращувати досвід місцевих громад.

Наші джілонґці формували спільноту й розвивали культурну ідентичність протягом сімде-
сяти років в Австралії. Водночас ці люди створили унікальну культурну ідентичність для збе-
реження власних традицій, мови та адаптації до стилів життя, що були невідомі їхнім попере-
дникам.

Ключові слова: Австралія, Джілонґ, глобалізація, культурна ідентичність.
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RESEARCH POTENTIAL OF CENTER OF ETHNOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY OF THE CONTEMPORARY  

POLISH ACADEMY OF SCIENCES, WARSAW AND THE 
PROSPECTS OF SCIENTIFIC COOPERATION WITH 

FOLKLORISTS AND ETHNOLOGISTS OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Katarzyna Kość-Ryżko 
Oyungerel Tangad

УДК  39+572]:061.1+001.32(438.1)

Статтю присвячено святкуванню сторіччя Національної академії наук України. Наголошено на важливості 
дослідження польсько-українського пограниччя та проаналізовано співпрацю ПАН і НАНУ в цьому напрямі. 
Передусім увагу зосереджено на дослідницькій роботі Центру етнології та антропології сучасності ПАН. Зо-
крема, охарактеризовано студії релігійності, віросповідання і побутової обрядовості, виконані К. Баранецькою-
Ольшевською, етнічні, міграційні, транскультурні дослідження К. Кость-Рижко та питання вивчення Монголії, 
аналізовані та продовжені О. Танґад. 

Ключові слова: етнологія, дослідження культури та релігії, фольклористика, міграція, дослідницькі проек-
ти, Польська академія наук, Національна академія наук України, Центр етнології та антропології сучасності,  
польсько-українські дослідницькі проекти.

The article is dedicated to the centenary celebration of Ukrainian National Academy of Sciences. The importance 
of Polish-Ukrainian borderlands investigation is emphasized. The collaboration of PAS and NASU in this direction is 
analyzed. Mainly attention is paid to research trends of the Center of Ethnology and Anthropology of the Contemporaneity 
PAS. In particular, the studies on religiousness, worship and secular rituals by PhD Kamila Baraniecka-Olszewska, ethnic, 
migration and transcultural investigations by Dr hab Katarzyna Kość-Ryżko and the issues of the history of the research on 
Mongolia analyzed and continued by PhD Oyungerel Tangad are described.

Keywords: ethnology, research on culture and religion, folkloristics, migration, research projects, Polish Academy 
of Sciences, Ukrainian National Academy of Sciences, Center of Ethnology and Anthropology of the Contemporaneity, 
Polish-Ukrainian research projects.

Science has no homeland, as human 
knowledge covers the whole world...

Louis Pasteur 

The jubilee celebration of the centenary of 
existence of National Academy of Sciences of 
Ukraine (NASU) provided not only the chance of 
solemnize the 100th anniversary, which Ukrainian 
nation is proud of, but also the ground for making 
recapitulations and strengthening the international 
scientific cooperation. The last century, falling for 
the duration of the NASU, was a difficult time; 
many things changed: the states’ borders, political 
systems and alliances, ethnic divisions, as well as 
living and working conditions of «ordinary» people. 
These changes (their origin and effects) and the 

transformation of traditional societies and culture 
became the objects of interest of numerous research 
disciplines, especially of those focusing on a human 
being – on his activities, products of his works and 
their functions. The specific issues in this field are 
the domains of a. o. ethnography, ethnology and 
cultural anthropology. It is rather difficult to make a 
clear distinction between these three terms, which, 
as a matter of fact, describe the same research object 
and scope (at various stages of the development of 
the discipline, its theoretical and methodological 
development). Analogically, as the simplification is 
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to limit, from time to time, the research issue to the 
narrowly specified field and interpretation direction. 
Ignoring the broader political and historical context 
of some cultural phenomena and attributing them 
to strictly specified positions, according to pre-
arranged criteria of territorial divisions, limits the 
field of knowledge to single-sided perspective. This 
is so for a few reasons – the most obvious of them is 
the current shape of state borders, which not always 
corresponds to actual national, cultural and ethnic 
divisions. These divisions do not take into account 
the social relations (the trans-border, transnational 
and intercultural ones), existing between people, 
who inhabit a given territory for years. 

The artificial practice of fragmentation of 
research fields usually follow from formal barriers, 
e. g. the necessity of lowering costs, the difficulties 
in accessing reliable material and human resources. 
Yet, sometimes, the researchers are unwilling or 
frightened to tackle the difficult issues 1, which are 
either politically inconvenient or able to disrupt 
the current status quo between the involved sides 
(e. g. ethnic groups or nations) [18; 24]. That is 
why the borderlands, although for some people 
regarded as the sources of conflicts, (often taking 
advantages of their isolated location, with the 
sense of exterritoriality or even separatist desires) 
are seen by many researchers as the regions with 
extreme research value [11]. Some researchers see 
the borderlands as a kind of prototypes of «social 
laboratories», in which there can be observed (like 
through a magnifying glass) the processes barely 
visible in other regions, while in borderlands having 
a clear course and strong dynamics [34]. 

The borderlands are extremely attractive also 
for ethnologists and folklorists, who document 
and analyze the products of thoughts and works 
of people from the regions, where various cultural 
impacts interweave. However, conducting the 
field research in borderlands is an organizational 
challenge and requires great cultural sensitivity 
and a broad knowledge (including not only a local 
history but also the knowledge of local authority 
relations), this provides the access to the abundant 
and invaluable knowledge. This is particularly 
so, when field researches are conducted by the 

competent, multinational and interdisciplinary 
teams, e. g. consisting of researchers from 
neighboring or, on the contrary, remote countries. 
Yet, the latter case brings the danger of too big 
cultural distance as well as of the lack of knowledge 
of local mentality and historical context of 
coexistence of different ethnic groups in the same 
territory. This may disable understanding the 
local uniqueness or capturing the genius loci and 
hence it may be impossible to create the adequate 
description and interpretation. The former case is 
not free from difficulties, either, although it seems 
to have more advantages. 

Ignoring the problematic issues of local societies 
coexistence with their broader historical, social and 
political context is also the example of self-censorship 
used by some researchers, who do not want to get 
engaged into disputes, which are ambiguous and 
polemical in nature. Such an attitude gives the 
chance to preserve the safe distance, resulting from 
the lack of involvement and understanding political 
correctness in a peculiar way. This is associated 
with various kinds of taboo, which science is not 
free from, (e. g. with difficult parts of history, 
long lasting and unresolved conflicts, complicated 
relations between nations). Yet, the inconvenience 
of some issues in public and mass media discourse 
is, quite often, the encouragement for cultural 
anthropologists and ethnologists, who willingly act 
for groups experiencing marginalization, exclusion 
and incomprehension 2 [33]. 

Such an attitude is not always understood by the 
government, which is reflected in current situation 
in Poland and in the planned reform of primary, 
secondary and higher education, in which ethnology 
was erased from the list of scientific disciplines. 
The lack of any communication and agreement 
between the representatives of scientists and current 
Polish government as well as the unwillingness of 
Polish government to comprehend the destructive 
consequences of such a step raised great objection 
in Polish and foreign humanists’ environment. The 
actions of support of Polish humanists, organized 
by students and international scientific authorities 3, 
together with numerous petitions addressed to the 
ministry responsible for the new Law on science 
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(the so-called Ustawa 2.O/ Konstytucja dla 
Nauki) 4, stay so far without any response or are 
simply ignored. This is not the first evidence of the 
repetitiveness of some disgraceful historical events 
and of the incapability of drawing right conclusions 
from previous experiences. It remains to hope 
that ethnology – now practiced in Poland under 
the name of «research on culture and religion» 
will preserve its identity and methodological 
distinctness, as well as the liberty of choice the 
topics and ways of interpreting them, namely, its 
intellectual freedom. 

All the attempts to surpass the cognitive schemes  
undoubtedly deserve the esteem and support (both 
institutional and financial), although the results 
of such studies not always turn out to be coherent 
with common knowledge of a given topic so they 
break many myths and stereotypes. Nevertheless 
it seems to be the purpose and the meaning of 
science practiced in a reliable way. The actions 
taken towards establishing the interdisciplinary, 
interdepartmental and international cooperation 
give the chance to practice research in such a 
way. Undertaking common research topics and 
conducting in cooperation project in research teams 
consisting of highly-qualified staff is the purpose, 
which has been successfully realized for years by 
The Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and 
Ethnology NAS Ukraine and Center of Ethnology 
and Anthropology of the Contemporary, PAS. 
The effects of their cooperation include not 
only the substantive exchange, meetings and 
discussions taking part in conferences, but also 
publications and field research. The institutions 
in question have carried out a few initiatives 
together. We should mention at least the two latest 
ones: the project carried out in 2012–2016 and 
entitled: «Social and Cultural Transformations 
connected with globalization and other social and 
cultural changes» and the one initiated last year 
and planned for 2018–2020, entitled: «Social 
and cultural changes in the Context of European 
mobility (Poland and Ukraine)». 

The fundamental research objectives for this 
project include, first of all, examining the character 
of current migration processes taking place on both 

sides of Polish-Ukrainian border. Poland is, in 
this pair, the country, which receives and hosts the 
citizens of the neighboring country, who come to it 
to look for a job, education and work experience, but 
also as refugees, looking for international protection. 
We focus in our research on examining and 
describing the social and cultural changes taking 
place in both countries and caused by the processes 
mentioned above. We are determined to examine 
both the forms and ways of migration, and the 
settlement strategies, mutual relationships between 
guests and hosts and, finally, the impact of these 
relationships on mutual perception and treatment. 
The most interesting aspects for us are the effects 
of migrations on the shape of social structures 
(including the strength of family relations), on the 
attachment to tradition, micro- and macro-economic 
changes, the sense of individual and group identity, 
and the transformation of cultural patterns of 
functioning (namely styles of life, systems of values, 
aspirations, etc.). We are determined to know the 
practical effects of acculturation of guests and hosts, 
which is a bilateral process and hence its effects are 
experienced by both sides. On the basis of the 
presence of many Ukrainian citizens in numerous 
Polish towns and cities, their self-organization and 
the broad range of their economic activity, we may 
say that many of them found their homes in Poland 
or at least good conditions for realizing professional 
plans. Thus, we can say that fmany of them have 
been successful in their adaptation. Yet, we know 
that the process of acculturation and adjustment is 
not always an easy one and the cost of migration 
decisions is, sometimes, very high and usually 
affects all the people included in the systems of 
family relations, especially the children and aging 
parents left in their homeland. In our project 
cooperation we are particularly determined to know 
these less positive and more implicit aspects of 
migration decisions. We hope that our cooperation 
will result in the knowledge of wide range of trans-
border mobility within the perspective of both 
receiving and sending country (the factors known 
from migration literature as push and pull) 5. 

The fact that the issue being the subject of 
the project is an up-to-date and widespread 
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phenomenon, which brings important social and 
cultural effects for both the society and individuals, 
proves the validity of the realization of the project 
itself. We should also mention here the institutional 
and staff resources of the institutions involved. We 
would like to outline the Polish partner, i. e. The 
Center of Ethnology and Anthropology of the 
Contemporary, and get our readers familiar with 
the way it functions within the structure of Polish 
Academy of Sciences. 

Center of Ethnology and Anthropology 
of the Contemporary. This is a research entity 
specializing in ethnographic research, which 
functions within the structure of Polish Academy 
of Sciences (established in 1951) since 1954. 
Yet, its name was changed a few times in the 
course of its existence; initially it functioned as the 
Department of Common Ethnography and later 
on – the Department of Ethnology. Its current 
name is Center of Ethnology and Anthropology of 
the Contemporary (later: CEAC) and this name 
was given to it about 10 years ago. From its very 
beginning CEAC constitutes the common scientific 
and research unit with various archeological and 
historical brands. They all function together under 
the common name of the Institute of Material 
Culture, Polish Academy of Sciences, which was 
established in 1953. This institution has been 
named the Institute of Archeology and Ethnology, 
Polish Academy of Sciences (Polish abbreviation 
is IAE PAN) since 1992. This is the only 
center in Poland, which gathers the researchers 
practicing scientific disciplines previously practiced 
as the distinct ones, e.g.: ethnography, ethnology, 
anthropology, history of material culture of 
both medieval and modern times, as well as the 
prehistorical and medieval archeology of Polish 
land, antic and common archeology. 

The tradition of ethnology as an independent 
scientific discipline allowed for working out many 
theoretical and methodological proposals, which, 
in turn, enabled the studies on all the spheres of 
culture: the material, social and symbolic ones. 
In order to get familiar with all these spheres, 
ethnology uses both already existing sources 
(e. g.: the historical, literary, linguistic and musical 

ones) and the obtained ones: (e. g.: interviews, 
photographs, audio and video records) as well as the 
virtual ones (first of all the Internet, social media, 
games, etc.). All these sources serve to examine 
and describe the condition of man, his relationships 
with other people and natural environment within 
the constantly changing world. 

The purpose of detailed analyses is to present 
these issues within temporal perspective – the 
perspective, which takes into account the past 
and the present without avoiding the reflection 
upon the future and the attempts to predict the 
directions of the transformation of particular social 
and cultural phenomena. Center of Ethnology and 
Anthropology of the Contemporary within Institute 
of Archeology and Ethnology, Polish Academy of 
Sciences and its research staff attempts to meet 
these challenges, that is why the Center and its staff 
is divided into specialized research teams. The 
first three of the four mentioned below function 
nowadays; the fourth one has been dissolved some 
time ago for formal reasons, although the research 
in this field is still being carried out: 

The Team for Research on Contemporary 
Cultural Transformations (Zespół Badań 
Współczesnych Transformacji Kulturowych) 

It addresses the following issues: globalization of 
culture and its effects, styles of life, cultural gender 
(gender studies), customs and habits, popular 
culture and media. 

The Team for the Research on Ethnicity and 
Multiculturality (Zespół Badań Etniczności i 
Wielokulturowości)

The scope of the research carried out by this 
team includes: ethnic and cultural identity, cultural 
borderlines, migrations, trans-nationality, adaptation 
strategies, ethnic and cultural stereotypes. 

The Team for The Research on Local 
Communities’ Culture (Zespół Badań Kultury 
Społeczności Lokalnych) 

The researchers in this team tackle the 
following issues: the fact of living in communities 
(wspólnotowość), local homelands (małe 
ojczyzny), local authority elites, fabularization and 
mythologization of space, local material culture and 
folklore. 
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The Team for the Research on Religiousness 
and Ritual (Zespół badań nad Religijnością i 
Rytuałem) 

This team is interested in the following things: 
the worship and rituals, new religious movements, 
religious cults and syncretism, secular ceremonies 
and rituals. 

The territorial scope of the research carried 
out within the above teams includes Poland (the 
Carpats, Lesser Poland, Greater Poland, Mazovia, 
Podlasie and Suwałki regions, Pomerania), the 
former Soviet republics (Belarus, Lithuania, 
Latvia, Moldova, Russia-Siberia, Ukraine), 
Asia China, India, Mongolia and Tibet). The 
logistics facilities of the Center consist of the 
library, the archive of ethnographic field sources 
and photograph materials, work rooms in Cracow 
and Poznań, as well as the following periodicals 
and publication: the monograph series «Biblioteka 
Etnografii Polskiej», and the three journals, which 
are highly scored on ERIH list: «Etnografia 
Polska», «Ethnologia Polona», «Journal of Urban 
Ethnology». Moreover, ethnologists, from the 
very beginning of their work within Institute of 
Archeology and Ethnology, Polish Academy of 
Sciences, broadly cooperate with leading research 
centers both in Poland and all over the world. The 
most important ones are: University of Warsaw, 
Jagiellonian University, Copernicus’ University in 
Toruń, University of Wrocław, Adam Mickiewicz’s 
University in Poznań, University of Silesia 
(Katowice and Cieszyn), National Museum of 
Ethnography in Warsaw, Museum of Asia and 
Pacific, Karol’s University in Prague, Lithuanian 
Academy of Sciences, National Ukrainian 
Academy of Sciences, Latvian Academy of 
Sciences, University of Bamberg, Hungarian 
Academy of Sciences, etc. 

We will present below the research fields, which 
have been explored so far by the most engaged 
persons taking part in the project, obviously, with 
taking into account the object and the purposes of 
the bilateral Polish-Ukrainian project. 

The Research on religiousness, worship and 
secular rituals. This research area conducted in 
the CEAC IAE PAS is represented a. o. by 

PhD Kamila Olszewska-Baraniecka (the current 
head of the Center and the Polish coordinator of 
the project in question). Her research interests 
focus particularly on the following notions: 
experience, performance and representation; and 
these notions outline the direction of her field 
and methodological quest. Within this analytical 
trend, there also can be located her research 
conducted within the anthropology of religion, 
which is one of the most fundamental fields, in 
which she explores the interpretational potential 
of the categories of performance and experience. 
The reflection upon the contemporary Catholic 
religiousness is present in Kamila Olszewska-
Baraniecka’s work from the very beginning of her 
career. The example here may be the studies on 
Easter plays, Epiphany marches (A retinue of 
Three Kings / Procession of Three Kings) 6 and 
the mystery plays of Christ’s crucifixion in Poland 
[1]. Her other works concerning the contemporary 
religiousness deal with shaping and managing one’s 
religious experience and with the impact of the so-
called sensational forms (Birgit Meyer) on shaping 
religious experiences, on the tension between 
programming religious experiences and behaviors 
by the so-called religious elites and the efficiency 
of pilgrims and the creative shaping of religious 
life by them 7. In her analyses and interpretations 
of these issues, she focuses on pilgrimages to 
Kalwaria Pacławska and on Kalwaria Pacławska 
itself as a pilgrimage sanctuary affecting the faithful 
and forming their experiences through its material 
and discursive character, as well as through its 
localization – it is situated next to the border of 
Poland with Ukraine [2; 3; 5].

Worth mentioning here is also the project 
Olszewska-Baraniecka has terminated recently. It 
concerns historical reconstructions, the attitude of 
contemporary people to history and the «experience 
of the past» 8. The research included, first of all, 
the historical reconstructions from early middle 
ages to the Second World War. The purpose of 
the project was the studies on the experience of the 
past and its vision in the contemporary culture, on 
the way of legitimizing the experience and on its 
object, i. e. historical reconstruction, understood 

www.etnolog.org.ua

IM
FEand publication: the monograph series «Biblioteka 

IM
FEand publication: the monograph series «Biblioteka 

Etnografii Polskiej», and the three journals, which 

IM
FEEtnografii Polskiej», and the three journals, which 

are highly scored on ERIH list: «Etnografia 

IM
FEare highly scored on ERIH list: «Etnografia 

Polska», «Ethnologia Polona», «Journal of Urban 

IM
FEPolska», «Ethnologia Polona», «Journal of Urban 

Ethnology». Moreover, ethnologists, from the 

IM
FE

Ethnology». Moreover, ethnologists, from the 
very beginning of their work within Institute of 

IM
FE

very beginning of their work within Institute of 
Archeology and Ethnology, Polish Academy of 

IM
FE

Archeology and Ethnology, Polish Academy of 
Sciences, broadly cooperate with leading research 

IM
FE

Sciences, broadly cooperate with leading research 
centers both in Poland and all over the world. The IM

FE
centers both in Poland and all over the world. The 
most important ones are: University of Warsaw, IM

FE
most important ones are: University of Warsaw, 
Jagiellonian University, Copernicus’ University in IM

FE
Jagiellonian University, Copernicus’ University in 

, University of Wroc IM
FE

, University of Wrocł IM
FE

ław, Adam Mickiewicz’s IM
FE

aw, Adam Mickiewicz’s 
, University of Silesia IM

FE
, University of Silesia 

(Katowice and Cieszyn), National Museum of IM
FE

(Katowice and Cieszyn), National Museum of 

religiousness is present in Kamila Olszewska-

IM
FE

religiousness is present in Kamila Olszewska-
Baraniecka’s work from the very beginning of her 

IM
FE

Baraniecka’s work from the very beginning of her 
career. The example here may be the studies on 

IM
FEcareer. The example here may be the studies on 

Easter plays, Epiphany marches (A

IM
FEEaster plays, Epiphany marches (A

Three Kings

IM
FEThree Kings / Proc

IM
FE/ Procession of Three Kings)

IM
FEession of Three Kings)

the mystery plays of Christ’s crucifixion in Poland 

IM
FEthe mystery plays of Christ’s crucifixion in Poland 

[1]. Her other works concerning the contemporary 

IM
FE[1]. Her other works concerning the contemporary 

religiousness deal with shaping and managing one’s 

IM
FEreligiousness deal with shaping and managing one’s 

religious experience and with the impact of the so-

IM
FEreligious experience and with the impact of the so-

called sensational forms (Birgit Meyer) on shaping 

IM
FE

called sensational forms (Birgit Meyer) on shaping 
religious experiences, on the tension between 

IM
FE

religious experiences, on the tension between 
programming religious experiences and behaviors 

IM
FE

programming religious experiences and behaviors 
by the so-called religious elites and the efficiency 

IM
FE

by the so-called religious elites and the efficiency 



ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 1/2019

22

here as a cultural phenomenon rather than the 
method of obtaining the knowledge of history. 
In her analyses she concentrated particularly on 
historical reconstructors themselves. In her opinion, 
the reconstructors combine in their work a few 
levels: truth – presenting history «just as it was»; 
constructs – representing the vision of the past; 
and different meanings of time – the linear one 
(history undoubtedly belongs to the past and it 
cannot come back in the present), the non-linear 
one (the past comes back in the performative 
activities and strongly shapes the contemporary 
times). Such a broad topic of research allowed 
for forming theoretical framework concerning the 
complex and heterogenous phenomenon, which, 
quite often, is a controversial one; and hence it tends 
to be the object of criticism. The attempts on the 
part of reconstructors to experience history despite 
its being apparently fleeting and, what is more, to 
experience it authentically, were described by the 
researcher as the practice of authenticity. This 
notion organizes the interpretation of the WW2 
historical reconstruction, which was presented in 
detail in her latest book on the topic [5]. 

Ethnic, migration and transcultural research. 
The examples of the research realized by the workers 
of CEAC within this specialization are the projects 
(either terminated or still finished) carried out by 
one of the authors of this text, i. e. by Katarzyna 
Kość-Ryżko. Her research so far concentrates on 
two – seemingly completely distinct groups – 
Polish repatriates from Kazakhstan [19; 20] and 
the foreigners from the post-Soviet territories, who 
apply for the refugee status in Poland [21; 22]. The 
most outstanding feature of both groups is the fact 
that they both start their travel with the conviction 
that they will find safe and better living conditions. 
The former resettle with the conviction that, in a 
symbolic sense, they go to their homeland, while 
the latter are convicted that they are no longer 
able to live among their fellow countrymen and in 
their homeland. Paradoxically, both groups, after 
coming to the new places, experience alienation, 
lack of understanding, culture shock and adaptation 
difficulties, which the author analyzes in great 
detail in her works [17]. She is convicted that the 

repatriates and refugees constitute the opposite 
mobility poles («into the homeland» and «out of 
the homeland»), although at the ontological level 
they are, first of all, migrants («people in their 
way»). Both the so-far experience of the author and 
her double education (ethnology and intercultural 
psychology) constitute the appropriate basis for 
carrying out the research in the multicultural and 
ethnically diverse environment. 

The issues, Katarzyna Kość-Ryżko is now 
working upon, concern the situation of women 
refugees, who stay in Poland alone with their 
children 9. Research on this subject was carried 
out under the grant of The National Center of 
Sciences in the years 2014–2018. The project 
included, in particular, the environment of women 
refugees from the territory of the former Soviet 
Union, mainly from Chechnya, Ingush Republic, 
Kirghistan, Dagestan and Tajikistan, but also from 
Ukraine, because of the big group of people from 
this country, who have applied for the status of 
international protection in Poland. 

Most of women, who decide to escape from 
their country of residence and to object to the 
norms adopted in their country and community, 
break a strong cultural taboo, so they get exposed 
to the hostility and, in extreme cases, to «social 
death». Many of them directly experience the fact 
that their identity in the face of armed conflicts or 
geopolitical changes is decomposed and becomes 
problematic [13, pp. 98–99]. In the face of war, 
violence and the exile, women are forced to redefine 
their so far identification indicators based on local 
tradition and group affiliation (e.g. the clan one), 
which were functional in their culture of origin, but 
not necessarily in the circumstances of migration 
and new place of settlement. 

Women migrants are often aware that in the new 
circumstances they are forced to take masculine 
roles and functions (the masculine ones according 
to their culture). This makes them quite often feel 
socially degraded, depreciated and «outrooted» 
(disinherited) from their «natural» association 
defined by their cultural gender roles. We should 
also remember that many of them experienced 
war trauma, so they suffer from numerous psycho-
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somatic disorders, which, together with PTSD, 
makes them experience other psychological 
disorders affecting the way they function in their 
new environments. Lack of understanding and 
social acceptance and the necessity to answer the 
question: «Who am I now?» frequently result in the 
sense of inadequacy, isolation and even exclusion. 

The main purpose of the project is to examine 
the impact of the situation, in which the women 
found themselves and the very fact that they 
are refugees/exiles, who left their own cultural 
environment (the syndrome of the outrooted) the 
outlaws. It is also very important to answer the 
question: to what degree their culture of origin 
becomes their heavy burden hindering their coping 
with culture shock and their adaptation to the new 
environment; and to what degree their culture 
of origin becomes their treasure, giving them the 
strength and determination for their daily live – 
the factor, which broadens their psychological 
perspective and the spectrum of their experience 
of the world. Another question is, whether, in their 
case, culture makes them more noble or humiliated 
and, as in the title of Polish translation of Freud’s 
book «is the source of suffering» [12]. In other 
words, to what extent, their culture of origin is the 
factor intermediating their (auto)stereotypization, 
negative view of themselves, low self-esteem and 
finally, the sense of stigmatization. 

The research objective of the project being 
discussed is also the analysis of the course of 
shaping their own identity on the part of women 
refugees, as well as the way, in which this process is 
reflected in their self-description language and their 
constructed biographic narration – in accordance 
with the assumptions of creative identity theory 
[28, pp. 82–83]. The important issue are 
the categorizations used by the respondents to 
describe their status before their escape and now 
and the ethic, aesthetic, prestigious, intellectual, 
psychological (and other) values, which women 
refugees attribute to themselves depending on their 
cultural affiliation. 

The research on Mongolia realized in IAE 
PAS. Ethnological research in Mongolia carried 
out by Polish researchers have long tradition, 

which is now being examined and described 
by Oyungerel Tangad PhD. The tradition was 
strengthened by both scientific and publication 
success, appreciated by international and local 
experts on Central Asia, and photographic 
and source documentation gathered in the 
course of the research. These achievements 
were thoroughly revised last year. This was 
done, because of the 80th birthday of professor 
Sławoj Szynkiewicz – one of the most active 
participants and a promoter of Asia research 
expeditions realized by ethnologists from the 
Polish Academy of Sciences 10. On the occasion, 
the Center of Ethnology and Anthropology of 
the Contemporary, PAS organized and hosted 
a few scientific events, which gathered Polish 
and international network of people interested 
in Asia and Mongolia in both local and global 
context. These events were in particular aimed 
at the exchange of knowledge, establishing 
research contact, popularization of the science 
and promotion of ethnological research. The 
specialist, who took scientific care of these events 
was the second author of this article – Oyungerel 
Tangad PhD. 

The ethnological research in Mongolia was 
initiated more than fifty years ago by professor 
Witold Dynowski (1903–1986), an of many 
years’ standing head of the Department of Polish 
and Common Ethnography in the Institute of 
Archeology and Ethnology (then still under the 
name: the Institute of Material Culture History). 
In accordance with the agreement made between 
Polish Academy of Sciences and Mongolian 
Academy of Sciences, in the years 1965–1980, 
the group of Warsaw ethnologists (Danuta 
Markowska, Lech Mróz, Jacek Olędzki, Zofia 
Sokolewicz, Sławoj Szynkiewicz, Jerzy Wasilewski 
and Iwona Kabzińska) carried out the research 
expeditions under Dynowski’s supervision. This 
was the broadest program of ethnographic field 
research abroad after the Second World War. 
What is more, Polish researchers were one of few 
groups of foreign ethnologists conducting regular 
research in Mongolia during the cold war. These 
expeditions (including most of Mongolian territory, 
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especially its central and west regions) resulted in 
gathering the unique database concerning the social 
situation, the customs and practices of pastoral  
population in Mongolia. The database in question 
provided the material for numerous publications, 
doctoral and habilitation dissertations of Warsaw 
University and Polish Academy of Sciences staff. 
Apart from Witold Dynowski, one of the most 
active participants of Mongolian expeditions was 
professor Sławoj Szynkiewicz – longtime standing 
staff member of IAE PAN. His works concerning 
the systems of kin relations as well as the family 
and state systems. Moreover his historical study on 
Mongolian family were internationally appreciated 
by anthropologists and ethnologists, among whom 
Szynkiewicz is regarded as an authority within 
Mongolian studies [32].

The 80th birthday of professor Szynkiewicz, 
celebrated by Center of Ethnology and 
Anthropology of the Contemporary IAE PAS 
in 2018, became an occasion to organize a lot of 
events dedicated to him. The first one was the 
article devoted to his scientific achievements and 
published in the institutional research periodic 
«Etnografia Polska» (no. 61); the article was 
entitled: «Related through the science – about the 
researcher of Mongolian family [31]. 

In May 2018, in turn, there was a photographic 
exhibition presented in Warsaw, Museum of 
Asia and Pacific and entitled «The Memory of 
the Steppe Past. Mongolia in 20th Century» 11. 
The collection presented only a small part of 
thousands of black and white photographs taken by 
Szynkiewicz in Mongolia in 1970s. The exhibition 
was presented for the second time in The Institute 
of Archeology and Ethnology PAS in Warsaw, 
during the anniversary conference held on 12th 
of June 2018. It consisted of two parts; the first 
one was solemn and the participants were the 
representatives of Mongolia embassy as well as of 
scientific and cultural environments from Poland 
and central Asia. The second part was a scientific 
session, in which outstanding Polish experts in 
Asian issues and the researchers focusing their work 
on Mongolia and China took part. Moreover, at the 
end of the previous year there was the promotion 

and the ceremony of giving the anniversary book 
to professor Sławoj Szynkiewicz. The book was 
specially dedicated to the professor and its title was: 
«Global and local Asian perspectives» and was 
edited by Kamila Baraniecka-Olszewska, Iwona 
Kabzińska and Oyungerel Tangad (2018) 12. 
The book was written with the support of The 
Committee of Ethnological Sciences, Polish 
Academy of Sciences and with financial support 
of the Bureau of Popularization and Promotion 
of Sciences, Polish Academy of Sciences. The 
authors of the book are mainly Polish researchers 
specializing in Asian issues in selected regions 
of Mongolia, China, Buryatia and countries of 
Central Asia. They represent various generations 
of ethnologists, linguists and regionalists, but, first 
of all, they are friends, colleagues and students of 
professor Sławoj Szynkiewicz. 

Mongolian issues have also the very important 
place in the research interests of Oyungerel Tangad 
PhD. She was born and brought up in Mongolia, 
but she has been living in Poland for 25 years and 
she studied ethnology at University of Warsaw. 
There she defended her doctoral dissertation 
entitled: «Political transformations in Mongolia 
and the categories of traditional thinking in 
culture». Her research interests so far concentrated 
on looking for the adequate methodological tools 
(in the sense of Western humanist sciences), which 
would allow for the reliable description of traditional 
culture and social phenomena, which take place 
in contemporary Mongolia. The anthropological 
works, which resulted from her participation in 
numerous ethnological projects in Mongolia, are a 
kind of analyses of particular cultural phenomena 
at the level of the world of ideas; the presentation of 
«thick description» of Mongolian realities, as well 
as the attempt to translate the whole context of a 
given description from one culture language to the 
other. The example here may be Tangad’s book 
entitled: «Gengis Khan’s heritage. Mongolian-style 
democracy» (2013). It is devoted to, for example, 
the cultural definition of an individual and his social 
relations, connected with the categories of thinking, 
which are unique for a given culture and which, in 
the case of Mongolia, are based on the principles 
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of logic completely different from the Western ones. 
The analysis presented in this work proves that 
the traditional categories of thinking are still the 
essential element determining the behavior motives 
of contemporary Mongolians. These categories, 
because of the absence of corresponding notions 
and terms in Western languages, are usually ignored 
in social research on Mongolia. The comparative 
analysis of such notions as the authority, morality, 
family and the ideals of social relations in the 
culture of the East and West (in their broad sense), 
shows why the democracy institutions (associated 
with the ideals of Enlightenment Europe of the turn 
of 19th century), cannot function in Mongolian 
circumstances. 

This issue was continued and expanded in the 
next project supervised by Oyungerel Tangad 
PhD, and devoted to the analysis of Mongolian 
voters’ behavior on the basis of Mongolian 
presidential election in 2013. She presented, 
within the project, the cultural interpretation of 
good election result got by one of the candidates 
Badmaanyambuu Bat-Erdene, known among 
Mongolians, in particular, as many times 
champion of Mongolian wrestling. Apart from 
political anthropology, Oyungerel Tangad is 
also interested in the reflection upon the cultural 
definition of individual human being with respect 
to the anthropology of morality. In her research 
publication, Oyungerel Tangad seeks to present 
the descriptions of non-Western cultures as 
precise as possible; she also looks for theoretical 
and methodological tools, which would allow for 
taking into account the broadest possible scope of 
the unique character of local cultures. 

Conclusion. The circumstances accompanying 
the celebration of centenary of establishing 
National Academy of Sciences of Ukraine, apart 
from those mentioned at the beginning, were 
exceptional also for other reasons. Imposing the 
martial law in some Ukrainian districts (from 28th 
of November on for subsequent 30 days) disturbed 
the daily routine, peace and the sense of safety 
of many people. But, as we could observe, they 
tried to live and work normally, kind of against all 
of the things, which happen. The unstable social 

and political situation in their country is reflected 
not only in the current mood of the public, but 
also in their thinking of the future, which is not 
free from anxiety. Although it is difficult to plan 
scientific research, let alone celebrating anything, 
our hosts made much effort to make our stay in 
Kiev pleasant and cognitively, professionally and 
socially fruitful. The participation in the festival of 
Ukrainian science is not only an honor and award, 
but also the chance to get in contact with people, 
who are fond of expanding their knowledge; 
devoted to their work and full of dignity and 
pride of being the members of Ukrainian nation. 
The questions of cultural identity, community 
membership and collective solidarity, despite many 
differences between particular groups and plurality 
of attitudes, are not just research categories, but, 
as we could see during our stay in Kiev and talks 
with Ukrainian researchers, the reality actually 
experienced. We all realize, that it is difficult, 
full of ambiguities and sometimes forces people 
to redefine the notions adopted or to reject the 
not adaptive schemes of functioning. But finally 
acceptance the open attitude towards the grass-
roots initiated social and political transformations 
leads towards the development and reaching 
constructive consensus. They are the necessary 
conditions of the stable economic development 
and the improvement of material status of the 
most poor parts of society and in particular the 
intense cultural and intellectual work at the highest 
world level. The abilities and aspirations of the 
representatives of Ukrainian sciences are really 
favorable factors in this respect. The proof is both 
their current work and the whole of their scientific 
achievements in numerous disciplines, which they 
have been making for hundred years of NASU 
existence. 

President of Ukraine Petro Poroshenko, 
who was present at the anniversary celebration in 
National Opera of Kiev, also emphasized that. In 
his speech, he highlighted the role played by the 
scholars from National Academy of Sciences of 
Ukraine in building up national self-consciousness 
and intra-group identification (the ethnic, linguistic 
and cultural one). A significant role in documenting 
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and popularizing both material and immaterial 
national heritage was played by ethnologists 
and folklorists from NASU, whom we have the 
pleasure to cooperate with. And although we live in 
difficult times, in which many nations, groups and 
individuals are really anxious about their future and 
self-determination, we hope that scientific progress 
and education will contribute to the improvement of 
living conditions all over the world. 

That is why, on this very important occasion, 
we wish our Ukrainian colleagues from NASU 
the appreciation of their research potential and the 
role of their work in the civilizational and social 
development of their country. First of all, we wish 

them the optimal working conditions in order for 
them to be able to realize their bravest plans and 
research ideas. Instead of conclusion, it is worth 
recalling the words of the former USA president 
Barrack Obama, as they are still relevant and, what 
is more, become more and more relevant everyday, 
which we can see, if we follow daily information 
services. Barrack Obama said: 

«Today, more than at any other time, science 
seems to be the key to survive, both for our planned 
and for us as a nation and for our well-being and 
safety. It is time to treat science again as one of 
the most important parts of our lives» (B. Obama, 
Radio Information Agency). 

1 There are many issues in Polish-Ukrainian 
relationships, which are regarded as difficult. They 
are tackled with great care, but lately with a bit more 
courage and understanding on both sides, which 
is a good thing. The examples of the publications 
concerning ethnic and cultural issues of Polish-
Ukrainian borderland are: [9; 10; 16; 35].

2 So far, there is no clear definition of Engaged 
Anthropology, but it is regarded as a branch of 
Applied Anthropology. Its disciplinary distinctness is 
proved by the attitude of a researcher, his willingness 
to get involved and to be helpful. Moreover, 
involved anthropology is characterized by activism 
and focusing on the practical dimension of the 
research; this is often criticized by the opponents 
of such an research attitude as a non-scientific 
one. The issues explored by the representatives of 
this branch of anthropology include e. g.: social 
exclusion, discrimination, the effects of poverty, 
social prejudices and marginalization. In Poland the 
following authors published their works within this 
branch: Hana Czervinkova (2011, 2012), Inga Kuźma 
(2015), Adrianna Surmiak (2014).

3 More on this at: http://obywatelenauki.pl/2018/10/
w-zwiazku-z-wypowiedzia-min-gowina-o-roli-on-
w-utworzeniu-dyscypliny-nauki-o-kulturze-i-religii/, 
access 23.01.2019; http://allegralaboratory.net/
collectiveletter-against-the-eradication-of-polish-
anthropology/, access 25.01.2019. Also, there one 
can express his/her support for the representatives of 
ethnology and cultural anthropology in Poland. 

4 The complete text of the bill «Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce» can be downloaded 

from http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-
ustawe, access 22.12.2018.

5 The theory of migration based on push-pull 
factors was developed by Everett Lee. It presupposes 
that the migration decision depends on the balance 
of push factors in the place of origin and the pull 
ones in the destination place. The decision is shaped 
by indirect barriers and individual characteristics 
of migrants; these are both positive and negative 
factors. The positive ones are, for example: family 
relations, emotional bond with the place of origin 
(the factors hindering migration and making the 
migration decision difficult), a well-paid job, the 
chances of earning additional money, the chance of 
professional development in the destination place 
(pull factors). The negative ones, in turn, are the 
following: lack of the job, poor living conditions, 
lack of good prospects, experiencing violence in 
the place of origin (push factors). The negative 
ones may also include language barrier and the 
difficulties in assimilation to the new environment 
in the destination place (the factors making the 
migration decision difficult) [25].

6 The Epiphany march is a kind of nativity play 
celebration carried out on 6th of January. Now it is a 
mass event, but initially (from 2005) it was celebrated 
by one of Warsaw Catholic schools (the school was 
run by the society called «Sternik»). In 2009 this 
traditional play was performed in the city space in 
the form of outdoor nativity play. It has grown and 
got extremely popular since 2009, and now it is 
performed not only in Poland but also abroad (Orszak 
Trzech Króli website). 
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Резюме

Ювілейні заходи з нагоди заснування Національної академії наук України (НАНУ) не лише 
надали можливість урочисто відзначити 100 річницю, якою пишається український народ, але 
також стали підґрунтям для узагальнення та посилення міжнародної наукової співпраці. Сторіччя 
діяльності НАН України – доволі складний період. Багато речей змінилося: державні кордони, 
політичні устрої і союзи разом з умовами життя і праці пересічних людей, час від часу виникають 
етнічні конфлікти. Ці зміни (їх ґенеза та наслідки) й викликали трансформації традиційних сус-
пільств і культур, стали предметом зацікавлення численних дослідницьких дисциплін, особливо 
тих, що зосереджують увагу на діяльності людини та культурній спадщині. Подібні питання на-
лежать до царини етнографії / етнології та культурної антропології. Доволі складно чітко роз-
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межувати ці три терміни, які насправді описують той самий дослідницький предмет і простір (на 
різних етапах розвитку дисципліни, виробленні її теоретичних підходів та методології). Аналогіч-
но, як спрощення час від часу обмежує дослідницьку проблему до вужчої, точно визначеної галузі 
та наукового напряму. Відбувається ігнорування ширшого політико-історичного контексту певних 
культурних явищ і віднесення їх до чітко окреслених позицій, відповідно до заздалегідь обраних 
критеріїв територіального поділу, обмеження сфери досліджень до однобічної перспективи. Цьому 
є кілька причин – найочевиднішою з них є та, що кордони не завжди відповідають реальному 
національному, культурному й етнічному складу. Ці поділи не впливають на міжнаціональні та 
міжкультурні взаємини між людьми, які мешкають на цій території роками.

Штучна практика звуження дослідницької сфери зазвичай спричинена формальними пере-
шкодами, як-от: необхідність зменшити витрати, труднощі в отриманні достовірної інформації та 
забезпеченні людськими ресурсами. Дослідники ще іноді не хочуть чи остерігаються займатися 
складними питаннями 1, які є політично незручними, або здатними зруйнувати нинішній статус-
кво між етнічними групами чи державами [18; 24]. Тому пограничні терени, які хоча і вважаються 
певними людьми джерелом конфліктів, багатьма дослідниками розглядаються як регіони, що ма-
ють надзвичайну наукову цінність [11]. Низка вчених вбачає в пограничних теренах різновид про-
тотипів «соціальних лабораторій», у яких можна спостерігати (нібито через збільшувальне скло) 
процеси функціонування та їх динаміку, що менш характерні для інших регіонів [34].

Також пограничні терени є надзвичайно привабливими для етнологів і фольклористів, які фік-
сують та аналізують специфіку менталітету й матеріальної спадщини груп населення з регіонів, де 
поєдналися різні культурні впливи. Однак проведення польового дослідження на пограниччі є орга-
нізаційним викликом і вимагає культурної толерантності й широкої обізнаності (включаючи не лише 
локальну історію, але й взаємини з місцевою владою), що дозволить отримати ґрунтовні та важливі 
результати дослідження. Варто, щоб у складі експедицій були компетентні науковці міждисциплі-
нарного профілю, представники сусідніх або віддалених країн. Але остання обставина має небезпеку 
доволі значної культурної відстані, як і браку знань місцевого менталітету й історичного контексту 
співіснування різних етнічних груп на одній території. Це може завадити розумінню місцевої уні-
кальності чи захопленню genius loci й відповідно унеможливить створення адекватного опису і тлу-
мачення. Хоча обидва випадки не позбавлені труднощів, вважаємо, що перший має більше переваг.  

Ігнорування проблематичних питань співіснування місцевих громад із їхнім ширшим історич-
ним, соціальним і політичним контекстом є також прикладом самоцензури, що її використовують 
деякі дослідники, котрі не хочуть вступати в полемічні суперечки. Подібне ставлення дає можли-
вість зберегти певну дистанцію. Це асоціюється з різними видами перепон, від яких наука не є 
вільною (наприклад, історичні події, довготривалі й невирішені конфлікти, складні стосунки між 
народами). Також доволі часто недоречність певних питань у громадському та медійному дискур-
сах полягає в заохочуванні культурних антропологів і етнологів, які активно працюють із групами, 
що переживають маргіналізацію 2 [33]. 

Подібне ставлення не завжди є зрозумілим для уряду, що відображається в сучасній ситуації 
у Польщі та запланованій реформі початкової, середньої і вищої освіти, у якій етнологію вилу-
чили зі списку наукових дисциплін. Брак спілкування й порозуміння між представниками науки 
та сучасною польською державою, як і небажання польського уряду осягнути руйнівні наслідки 
такого кроку, спричинили значний протест у середовищі польських і закордонних гуманітаріїв. Дії 
з підтримки польських гуманітаріїв, організовані студентами та міжнародними науковими авто-
ритетами 3, разом із численними клопотаннями, адресованими до міністерства, відповідального за 
новий Закон про науку (так званий Закон 2.0. «Конституція для науки») 4, дотепер залишаються 
без відповіді або просто ігноруються. Це не перше свідчення повторення минулого негативного 
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досвіду і неспроможності зробити правильні висновки, спираючись на попередні досягнення. За-
лишається лише сподіватися, що етнологія, яка наразі існує в Польщі під назвою «наука про куль-
туру та релігію», збереже свою ідентичність і методологічну виразність, як і незалежність вибору 
тем і способів їхнього тлумачення, тобто свою інтелектуальну свободу.  

Розробка спільних тем і проектів у співпраці дослідницьких колективів, які складаються з ви-
сококваліфікованих фахівців – мета, що її упродовж років успішно реалізують співробітники Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України й 
Центру етнології та антропології сучасності Інституту археології та етнології ПАН. Результати їх-
ньої співпраці – це не лише науковий обмін, зустрічі й дискусії на конференціях, але й публікації та 
польові дослідження. Упродовж останніх років було реалізовано декілька спільних задумів, серед 
яких варто згадати два останні: міжакадемічні проекти «Соціально-культурні зміни в суспільствах 
Польщі та України» (2014–2016) й «Суспільно-культурні зміни в контексті європейської мобіль-
ності (Польща та Україна)» (2018–2020).

Важливу роль у документуванні та популяризації матеріальної і нематеріальної національної 
спадщини зіграли етнологи та фольклористи ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, з якими 
ми маємо честь співпрацювати. І хоча ми живемо у важкі часи, коли багато народів, спільнот і осо-
бистостей насправді занепокоєні своїм майбуттям і самовизначенням, сподіваємося, що науковий 
поступ і освіта значно покращать умови життя в усіх країнах.

Тому, користуючись нагодою, бажаємо нашим українським колегам з НАН України отримати 
належну оцінку їхнього дослідного потенціалу та ролі їхньої роботи в цивілізаційно-суспільному 
розвитку країни. Насамперед бажаємо їм оптимальних умов праці, аби втілити в життя найсмі-
ливіші плани та дослідницькі ідеї. Замість висновку варто згадати слова колишнього президента 
США Барака Обами, оскільки вони і сьогодні актуальні, ба більше – щодня стають доречніши-
ми, як ми бачимо, коли пильно стежимо за даними інформаційних служб. Барак Обама зазначив:  
«Сьогодні більше, аніж будь-коли, наука видається ключем до виживання як планети в цілому, так 
і для нас як нації, нашого добробуту і безпеки. Знову прийшов час ставитися до науки як до однієї 
з найважливіших складових буття» (Б. Обама, Радіо-інформаційна агенція).

Примітки
1 В українсько-польських взаєминах чимало 

питань, які вважаються складними. Ними займа-
ються з обережністю, але останнім часом з ро-
зумінням з обох сторін, що є гарним знаком. По-
казовими є публікації, що стосуються етнічних і 
культурних проблем на польсько-українському 
пограниччі [9; 10; 16; 35].

2 Дотепер немає чіткого визначення антро-
пології «залучення», але вона розглядається як 
галузь прикладної антропології. Її дисциплінар-
на відмінність доведена ставленням дослідни-
ка, його бажанням бути залученим і корисним. 
Більше того, антропологія «співучасті» характе-
ризується активністю та сконцентрованістю на 
практичному вимірі дослідження; це часто кри-
тикується опонентами такого ставлення як нена-
уковий підхід. Питання, що їх досліджують пред-
ставники цієї галузі антропології, включають: 

суспільне виключення, дискримінацію, наслідки 
збіднілості, суспільне упередження (забобони) та 
маргіналізацію. У Польщі опублікували праці за 
цією тематикою Хана Червінкова (2011, 2012), Інґа 
Кузьма (2015), Адріанна Сурмяк (2014).

3 Більше про це за посиланнями: http://
o by w a t e l e n a u k i .p l / 2 018 /10 / w- z w i a z k u -z -
w y p o w i e d z i a - m i n - g o w i n a - o - r o l i - o n - w -
utworzeniu-dyscypliny-nauki-o-kulturze-i-religii/, 
access 23.01.2019; http://allegralaboratory.net/
collectiveletter-against-the-eradication-of-polish-
anthropology/, access 25.01.2019. Також тут можна 
висловити підтримку представникам етнології та 
культурної антропології у Польщі. 

4 Повний текст законопроекту «Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce»  див.:  http://
konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe, access 
22.12.2018.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ: УСЬОМУ СВІЙ ЧАС І СВОЯ ПОРА…
(з публіцистики Василя Ткаченка) *

* Статтю виконано в рамках програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових дослі-
джень» (КПКВК 6541230).

Валентина Борисенко

УДК  316.347:82-92](477)

Сплеск творчої активності В. Ткаченка 
прийшовся на період агресії Росії проти Укра-
їни. Надзвичайна ситуація вимагала мобіліза-
ції всього творчого потенціалу. Тому він від-
крив свій ідейно-пропагандистський фронт 
проти окупантів і опублікував 13 книг, п’ять 
із яких (меншого обсягу) були направлені в 
зону АТО. Ще три книги стали або початком 
розкриття теми ідентичності України, або вже 
підсумковим її результатом [12–14].

Однак найширше і найповніше означена 
тема розкрита в чотирьох фундаментальних 
томах (обсягом 95,5 ум. друк. арк.), які від-
значаються високоінтелектуальністю і вод-
ночас доступністю викладу. Кожен із томів 
виходив під окремою назвою: «Україна: quo 
vadis – куди йдемо?» (2017 р., т. 1), «Россия: 
беспутье агрессора» (2016 р., т. 2), «Украї-
на: в пошуку ідентичності» (2018 р., т. 3) 
і «Україна – Росія: на сконі “пропащого 
часу”» (2018 р., т. 4). Варто наголосити, у них 
висвітлюються різні аспекти наскрізної про-
блеми – ідентичність України за умов ни-
нішньої російської агресії. У цьому полягає 

як актуальність, так і новаторський підхід 
пропонованого видання. 

У січні 2019 року побачило світ друге до-
повнене видання найбільш затребуваного 
тому – «Україна – Росія: на сконі “пропащого 
часу”», що вийшло з передмовою Володимира 
Мельниченка [17].

Громадянська позиція В. Ткаченка щодо 
важливої проблеми не викликає жодного 
сумніву. Сам автор окреслює її таким чином: 
«Анексія Криму та розв’язання Російською 
Федерацією війни на Донбасі поставили пи-
тання ідентичності в принципово іншу пло-
щину. Настав час усвідомити, що Росія – це 
постійний виклик Україні, на який слід без-
перервно знаходити адекватну відповідь, фор-
муючи українську національну ідентичність 
як рівнозначну фактору національної безпеки. 
Маємо жити і творити з урахуванням того, 
що є “час війни і час миру”, бо, відповідно до 
Святого Письма, “для всього свій час, і година 
своя кожній справі”» [15, с. 8–9]. 

Тверда позиція В. Ткаченка суголосна 
думкам, які наші західні союзники стали ви-

У статті зроблено критичний огляд праць доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Національ-
ної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Василя Ткаченка. Висвітлено 
наукові підходи відомого вченого до важливої проблеми національної ідентичності України, оскільки він підняв її до 
рівня найбільш пріоритетного напряму дослідження і пропаганди серед широкої громадськості.  

Ключові слова: Україна, національна ідентичність, національна безпека, мультикультурність, інтеграція, пу-
бліцистика.
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словлювати останнім часом. Вони врешті-решт 
дійшли думки, що Україна має докласти сил 
для створення належної системи політичної 
освіти й високоефективної контрпропаганди, 
які б змогли поставити надійний заслон по-
ширенню в глобальному інформаційному полі 
наративів Кремля щодо розуміння суті подій в 
Україні. Так, впливовий американський жур-
нал Foreign Affairs у грудні 2018 року писав, 
що агресивна російська пропаганда «розмиває 
статус України як жертви агресії. Це має змі-
нитися, якщо Київ хоче добитися тієї підтрим-
ки, якої він відчайдушно потребує <...> Нині 
Порошенку слід повернути національний 
наратив України в центр міжнародних де-
батів й нагадати західним лідерам про необ-
хідність захищати ті цінності, які є основою 
їхніх суспільств» [19]. 

На виклик Росії у сфері ідеологічного про-
тистояння, вважають американські аналітики, 
слід давати належну відповідь: «Оскільки в 
українського народу немає жодних шансів на 
успіх у воєнному зіткненні з Росією – чи то на 
суші, чи на морі – найбільші шанси на прорив 
у цьому гібридному конфлікті полягають у 
зміцненні почуття національної ідентич-
ності, яке допоможе країні дистанціюва-
тися від її історичних зв’язків з Росією. 
І це – головний фронт у тій конфронтації, 
яка обумовлена історією цих двох країн [тут 
і далі виділення наше. – В. Б.]» [19].

Звісно, що ці положення не стали відкрит-
тям для українського читача, а скоріше своє-
рідною ілюстрацією до публікацій В. Ткаченка 
2014–2019 років, присвячених проблемам на-
ціональної ідентичності України. Зокрема, і ре-
цензованого нами другого видання «Україна – 
Росія: на сконі “пропащого часу”». Тому що цей 
автор сприймає сьогодення як епоху ідентич-
ності – пошуку кожною людиною уявлення про 
самоцінність людського життя в його зіставлен-
ні з цивілізаційними надбаннями, культурою та 
історією і попередніх, і нинішніх поколінь. 

В. Ткаченко розглядає проблему національ-
ної ідентичності не в контексті самолюбування 
регіональною чи етнографічною специфікою й 

своєрідністю, а на широкому тлі сучасних гло-
балізаційних трендів. У тому, що в центр дослі-
дження винесена Україна, вбачається прояв за-
гальносвітової тенденції – у добу становлення 
тієї чи іншої нації, кожній із них судилося явля-
ти себе в іпостасі «обраного народу» [2, с. 112].

В іпостасі «обраного народу» немає жодної 
претензії на якийсь особливий месіанізм. Про-
сто в певний історичний період кожна нація діє 
як співтовариство почуттів, що вбачає своє адек-
ватне втілення лише у власній національній дер-
жаві. Жити «як люди» – прагнення зрозуміле 
й виправдане, бо нація – це кінцевий результат 
тривалої роботи, жертовності й відданості [6]. 

Тут українці у своїх пориваннях нічим не 
відрізняються від інших народів світу. В. Тка-
ченко наголошує на тому, що усвідомлення 
національної ідентичності в час агресії Росії 
проти України стає вагомим фактором «за-
безпечення сталості та злагоди в суспільстві, 
а також запорукою міцності держави не мен-
шою мірою, аніж Конституція, армія й надій-
но захищені кордони. Адже громадянин такої 
спільноти бере на себе відповідальність перед 
минулими та майбутніми поколіннями, при-
ймає історичну версію спільного минулого з 
його драмами й здобутками, готовий словом 
і ділом прискорювати досягнення поставленої 
мети» [17, с. 291–292]. Таким є поступ історії, 
і нікому не дано повернути його назад. 

Резонанс. Як сприйняли цю позицію в 
Україні? Спершу була мовчанка, а в окремих 
колах навіть не приймали саму назву однієї з 
перших книг – «Росія: ідентичність агресора». 
Висловлювалися сумніви, чи можна характе-
ризувати Росію агресором. Потім була спро-
ба, кажучи словами Т. Шевченка, «гавкнути 
й лайнути» з боку людей, які чомусь позиціо-
нували себе експертами із суспільно-політич-
ної літератури. Аналізувати їхні нападки не-
має потреби – належну відсіч вони отримали 
від В. Ткаченка в газеті «Україна молода» від 
11 квітня 2017 року. І тут слід віддати належне 
редактору газети Михайлу Дорошенку, який, 
дотримуючись журналістської етики, розміс-
тив цей матеріал-відповідь. 
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Розвідки та матеріали

У газеті «День» ставлення до доробку 
В. Ткаченка було віддавна позитивне. Тож 
на сторінках цього видання знаний критик 
суспільно-політичної літератури Ігор Сюн-
дюков опублікував три рецензії: «Небезпека 
виходить із Кремля» («День», 11–12 березня 
2016 р.), «Книга для критичного думання» 
(«День», 26–27 січня 2018 р.), «Доба особ-
ливих ризиків» («День», 20 липня 2018 р.). 
Головна наскрізна думка усіх цих схвальних 
відгуків може бути зведена до такого суджен-
ня: «Перед нами – не просто збірка публі-
цистичних есеїв, а серйозне історіософське 
дослідження <...> Аби не діяти наосліп у су-
часному жорстокому, непередбачуваному сві-
ті, і політикам, і “пересічним” читачам корисно 
буде ознайомитися з книгою Василя Ткаченка. 
Тим більше, що написана вона не “сухою” мо-
вою, а, навпаки, цікаво і доступно» [7, с. 31].

Одним словом, маємо справу з науковою 
публіцистикою, яка, на нашу думку, і є най-
більш доцільною в час жорсткого протистоян-
ня російській гібридній війні. 

Цікаву особливість творчої та видавничої 
діяльності В. Ткаченка відзначила в газе-
ті «Нація і держава» (від лютого 2016 року) 
Марія Базелюк, вказавши, що автор книг 
«сам бере безпосередню участь у долі Укра-
їни», вдаючись, зокрема, до інтелектуального 
волонтерства – «видання книг власним ко-
штом» [1, с. 4]. 

З плином часу книги В. Ткаченка привер-
нули увагу й такого поважаного часопису, як 
«Український історичний журнал» (далі – 
УІЖ). Доктор наук з державного управління 
Олена Суший у відгуку на книгу «Россия: 
беспутье агрессора» (УІЖ, 2017 р., № 4) за-
значила: «За жанром вона більше тяжіє до 
наукової публіцистики, що, однак, жодним 
чином не впливає на глибину аналізу та логіку 
викладення матеріалу». Також у журналі УІЖ 
(2018 р., № 1) доктор історичних наук Сер-
гій Падалка в рецензії на книгу «Україна: quo 
vadis – куди йдемо?» назвав цю роботу «пер-
шою у вітчизняній політології спробою комп-
лексного дослідження ідентичності України». 

Урешті-решт, член-кореспондент НАН Укра-
їни Віктор Даниленко та доктор історичних 
наук Петро Бондарчук, прискіпливо проана-
лізувавши всі чотири томи, засвідчили, що це 
видання частково дає відповідь на запитання, 
«яку позицію Україна має займати стосовно 
Росії в майбутньому, щоб уникнути різних не-
гативів із боку “старшобратства”, котре може 
існувати лише у формі колоніального понево-
лення для українського народу. Важливо, щоб 
таке видання мало більші тиражі» [18, с. 217]. 

Високо оцінив інтелектуальний доробок 
В. Ткаченка й заслужений діяч науки і техніки 
України, доктор філософських наук Зореслав 
Самчук у журналі «Суспільно-політичні про-
цеси» (2017 р., № 2–3). Зазвичай він скупий 
на похвалу і похватний на гостру критику, але 
цього разу дав таку характеристику: «Автор 
належить до плеяди мислителів класичного 
сократівського штибу, які бачать і відтворю-
ють дійсність максимально виразно». 

Рецензії на книги В. Ткаченка, написані 
лауреатом Національної премії України іме-
ні Тараса Шевченка, доктором історичних 
наук, академіком НАПН України В. Мель-
ниченком, мали б стати предметом окремого 
наукового дослідження. Констатуючи перева-
жання в російському інформаційному просторі 
представників «раболепствующего разума», 
В. Мельниченко наголосив, що з українсько-
го боку В. Ткаченко «дає достойний приклад 
наукового красномовства, наповненого зміс-
том. Він якісно відрізняється від сучасних 
телевізійних поверхово-балакучих експертів, 
консультантів і політологів глибокою, сказа-
ти б, енциклопедичною вченістю. Це дозволяє 
йому занурюватися в українські проблеми з 
унікальним історіософським розумінням усі-
єї складності нашого національного шляху в 
контексті тяглості історичного процесу». 

У часопису «Суспільно-політичні процеси» 
(2017 р., № 1) В. Мельниченко надав таку оцін-
ку публіцистиці В. Ткаченка: «Інтелектуально 
густий текст викликає ремінісценції, асоціації, 
примушує замислитися». Відтак рецензент за-
кликав: «Обов’язково читаймо, а то й вивчаймо 
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книгу Василя Ткаченка. Подібні праці можуть 
бути не менш корисними, ніж зброя». 

Чи не найбільш повне й узагальнене уявлен-
ня про публіцистичну діяльність В. Ткаченка 
в умовах гібридної війни Росії проти України 
дає передмова доктора політичних наук Петра 
Мироненка до ювілейного видання вибраних 
творів названого автора. У найбільш стислому 
й образному викладі він зазначив: «Така си-
туація, коли “Україна й досі не є Україною”, 
стає неприпустимою за умов російської агресії, 
яка не віщує нам ні скорого пришестя стійкого 
миру, ані довгоочікуваної благодаті. Дехто з 
аналітиків заспокоює, що, мовляв, ось уже й 
Ізраїль майже півстоліття перебуває у затяж-
ній війні, тож Україна теж має бути готовою до 
тривалого протистояння повзучій російській 
агресії. Воно ніби й так, але кожне порівняння, 
як відомо, кульгає. Принципова різниця по-
лягає в тому, що для Ізраїлю немає проблеми 
національної ідентичності – він лише вирішує 
проблему безпеки. В Україні все навпаки – 
доки не буде вирішена проблема національ-
ної ідентичності, доти про успішне вирішення 
проблеми безпеки годі й думати» [14, с. 7].

Хочеться сподіватися, що громадський ре-
зонанс, який викликала наукова публіцистика 
В. Ткаченка, привертає увагу до проблеми на-
ціональної ідентичності, надихає нас на віру в 
остаточну перемогу. 

Мультикультуралізм. Як ми могли пере-
конатися, у наведених рецензіях мультикуль-
туралізму у публіцистиці В. Ткаченка не було 
приділено належної уваги. Слід констатувати, 
що наші колеги проаналізували низку важ-
ливих аспектів буття: і громадянську пози-
цію автора, і застосовувану ним методологію, 
і головні тренди економічного розвитку світу 
й України, і зрушення в соціальній структурі 
сучасного суспільства, і модифікації політич-
ного життя, і трансформації у сфері ідеології, 
і, урешті-решт, потрясіння в геополітичній 
структурі світу. Усі вони важливі, бо націо-
нальна ідентичність – це не лише пласт набу-
того досвіду, але й горизонт наших майбутніх 
устремлінь. Однак проблема мультикультура-

лізму, яка сьогодні активно обговорюється не 
лише в європейських країнах, але й у всьому 
глобалізованому світі, чомусь не стала предме-
том пильного критичного аналізу. Чи то всім 
усе вже зрозуміло, чи, навпаки, – усе це нині 
настільки заплутано, що наші колеги відклада-
ють розгляд названої проблеми.

Отож пропоную зосередитися на аналізі 
другого видання книги «Україна – Росія: на 
сконі “пропащого часу”» [17]. Зауважимо, що 
у вступі В. Ткаченко апелює до авторитетної 
думки легендарного соціолога й політичного 
мислителя лорда Ентоні Гіденса, який щодо ба-
зової оцінки сучасного стану людства зазначав: 
«Повсюдно розгортається битва між універ-
сальними цінностями й різноманітними секцій-
ними поділами <...> У світі майже нескінчен-
них джерел можливої інформації уявлення про 
самого себе стає рефлексивним проектом. Усі 
ми маємо розгорнути оповідь про себе – сю-
жетну лінію, яка збирає наше життя воєди-
но – усупереч плинному світу» [3].

Отже, на думку Ентоні Гіденса, фактор на-
ціональної ідентичності, який «збирає життя 
воєдино», посідає чільне місце в суспільному 
бутті. Однак він зауважив, що засилля різно-
манітних політичних ток-шоу «призводить до 
неусталеності й невизначеності майбутнього 
і скоріше загострює, ніж знімає, ідеологічні 
протиріччя». Важко жити у світі, переванта-
женому інтенсивним щоденним космополітиз-
мом: «у міру того як космополітизм завойовує 
світ, виникають могутні контртенденції, від-
бувається повернення до секційних ідеологій і 
поділів. Так, у багатьох сферах ми спостерігає-
мо повернення до націоналізму, космополітич-
ні цінності ставляться під питання, виникає 
новий релігійний фундаменталізм» [3]. З по-
гляду українського обивателя, усі ці англій-
ські лорди казна-чим переймаються – допоки 
українцям йдеться не так про змістовне жит-
тя, як про елементарне виживання. Однак не 
слід забувати, як наголошував Е. Гіденс, що 
всіх нас може не минути лиха година: усі ми в 
цьому світі живемо в суспільстві «високих 
можливостей і настільки ж високих ризи-
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ків, де практично неможливо передбачи-
ти, у що виллється взаємозв’язок цих двох 
чинників. Ось цей взаємозв’язок нині – 
дещо базове для оцінки стану людства» [3]. 

Поставимо питання прямо, чи стали для 
нас висловлювання Е. Гіденса одкровенням, 
чи вони є лише підтвердженням того, що ми 
вже осмислили й узагальнили задля розбу-
дови української державності. Перечитуючи 
політичну публіцистику В. Ткаченка, маю від-
повідально визнати – усі ці ризики й загрози 
були ним описані ще десять років тому. Проте 
сумнівно, що вони були сприйняті нашим по-
літичним класом, інакше ми впродовж десяти 
років не припускалися тих самих помилок, зо-
крема, у сфері мовної політики, що не раз про-
вокувало ситуацію «двох Україн» під час ви-
борчих кампаній. 

Як теоретик і практик гуманітарної сфери 
(понад десять років на державній службі) про-
фесор Ткаченко ще у 2011 році апелював до 
резолюції Комітету Міністрів Ради Європи, 
у якій ішлося про те, що «основні виклики за-
втрашнього дня на європейському континенті 
назрівають в галузі освіти і культури» [17, с. 65].

Суть справи полягала в тому, що наші су-
часники втрачають рівновагу, намагаючись 
балансувати між процесами глобалізації та 
пошуками власних коренів. Відтак з’явилася 
стратегія мультикультурної освіти. Уважало-
ся, що включення в мультикультурну освіту 
естетичних уявлень різних етносів дозволить 
розбудувати розмаїтий етнокультурний про-
стір, де підростаюче покоління буде сприйма-
ти красу етнічних традицій, звичаїв і обрядів. 
Тому Рада Європи ще в 1970-х роках прийня-
ла стратегію мультикультуралізму й мульти-
культурної педагогіки. 

У теорії все це звучало аж надто красиво 
й обнадійливо, однак поступово по всій Євро-
пі почали формуватися закриті етнокультурні 
спільноти, які не поспішали інтегруватися в 
суспільний організм єдиної політичної нації. 
Тому вже з середини 1980-х років Рада Єв-
ропи внесла корективи – стала сприяти тим 
освітнім проектам, які більше не розглядалися 

як мульти- або ж транскультурні. На по-
значення цих понять почали використовувати 
термін «міжкультурна освіта», який відо-
бражав «взаємодію», а не паралельне існуван-
ня чи співіснування різних культур. 

Політична ситуація в країнах Європи 
ускладнювалася, і вже в жовтні 2010 року 
Канцлер ФРН Ангела Меркель визнала 
марність спроб побудувати мультикультур-
не суспільство в Німеччині: «Очевидно, що 
мультикультурний підхід, котрий передбачав 
щасливе життя бік о бік один з другим, повніс-
тю провалився... Ті, хто хоче стати частиною 
нашого суспільства, повинні не тільки дотри-
муватися наших законів, але й говорити нашою 
мовою». Більше того, вивчення мови має бути 
обов’язком, а не добровільною опцією. Пози-
цію Канцлера Німеччини щодо мультикуль-
туралізму згодом підтримали Прем’єр-міністр 
Великобританії Девід Кемерон та Президент 
Франції Ніколя Саркозі [17, с. 68]. 

Примітно те, що Росія, яка постійно напо-
лягає на федералізації України, на офіційному 
рівні відкинула стратегію мультикультуралізму. 
І в цій площині офіційна політика Кремля не 
викликала жодних заперечень з боку лібераль-
ної інтелігенції Росії. Так, за оцінкою відомого 
російського експерта Еміля Паїна, корінь зла 
криється в тому, що концепція «мультикуль-
туралізму» розпочалася з добрих намірів, «але 
з плином часу ця концепція вже являє собою 
протилежність засадничій, в ній виродилися всі 
гуманістичні ідеї, вона не залишає місця свобо-
ді людини. Вона робить цю свободу меншою». 
У реальному житті мультикультуралізм при-
звів до геттоїзації етнічних громад. Тож кризою 
мультикультуралізму в Європі почали назива-
ти стан, коли різні спільноти в країні живуть 
пліч-о-пліч, але при цьому не співпрацюють і не 
ідентифікують себе як частину єдиної держави. 
Суть проблеми оголилася до краю: основою дер-
жавної політики в поліетнічному суспільстві має 
стати політика громадянської ідентичності [5]. 

Усьому свій час і своя пора... Як у поді-
бній ситуації повів себе український політи-
кум? У липні 2012 року було схвалено мовний 
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закон за авторством депутатів від «Партії ре-
гіонів» Сергія Ківалова і Вадима Колеснічен-
ка. Він передбачав можливість офіційної дво-
мовності в регіонах, де чисельність нацменшин 
перевищує 10 % всього населення. На практи-
ці це означало, що українською мовою можна 
не володіти, а послуговуватися російською.

Як показав хід подальших подій, цей закон 
став міною уповільненої дії. Щойно 24 лютого 
2014 року Верховна Рада проголосувала за ска-
сування цього закону, це стало підставою для 
влади Криму заявити про утиски прав росій-
ськомовного населення, хоча Олександр Тур-
чинов, який був тоді виконуючим обов’язки Го-
лови Верховної Ради та виконуючим обов’язки 
Президента, і відмовився підписати це рішення. 
Зрозуміло, що Росія, агресивно налаштовані 
сили якої перебували в Криму ще з 20 лютого 
2014 року, просто використала ситуацію навко-
ло закону Ківалова – Колесніченка для виправ-
дання подальшої анексії півострова. Вочевидь, 
для цього названий закон і був ініційований 
свого часу агентами впливу «руского міра». 

Чи можемо ми прийняти виправдання де-
яких політичних сил України, що важко було 
передбачити такий розвиток подій? Навряд чи! 
За рік до прийняття горезвісного мовного за-
кону В. Ткаченко в газеті «День» (від 21 липня 
2013 р.) писав: «Оця примітивна “каналізація” 
кризових процесів у площину, що стосується 
національної ідентичності, періодичні спала-
хи кампанії за надання російській мові статусу 
державної, – все це травмує процес форму-
вання національної самосвідомості не лише 
етнічних українців, але й усіх громадян Укра-
їни, незважаючи на їхню етнічну належність. 
У азарті аж надто політизованої полеміки мало 
хто звертає увагу на те, що в реальному жит-
ті не йдеться про заперечення російської мови 
як факту українських реалій... Тим часом – під 
час такого протистояння – в тінь штучно від-
совують принципову проблему: процес “муль-
тикультурності”, від якого вже відмовляється 
Європа, відбуватиметься у нас за рахунок при-
гнічення української мови як державної, а чи ко-
релюватиметься з етнічним складом населення 

України та світовими процесами у сфері етнона-
ціональних відносин» [17, с. 70–71].

Застереження В. Ткаченка тоді проігнору-
вали, що й надалі було характерно для нашого 
політикуму – відсування творчої інтелігенції 
на периферію суспільно-політичного життя 
і торжество принципу чистого прагматизму. 
Мовляв, байдуже, яка культура і мова – укра-
їнська чи будь-яка інша, – головне, задоволь-
нити власні матеріальні потреби. Не вийшло! 
На сьогодні переважна більшість українців 
живе досить сутужно – посідаємо останнє 
місце в Європі за рівнем життя.

Отже, як маємо діяти, щоб уникнути повто-
рення своїх помилок щодо мультикультуралізму. 
Стосовно цього питання у своїй публіцистич-
ній праці професор Ткаченко зазначав, що при 
опрацюванні політики консолідації українського 
суспільства слід ураховувати всі можливі ризи-
ки від політики мультикультурності. При цьому 
він посилався на авторитетну думку керівни-
ка російського аналітичного «Левада-Центру» 
Лева Гудкова: «Можна сказати, що саме по собі 
існування різнокультурних укладів і способів 
життя проявлялося або в традиційних етноста-
нових спільнотах, де кожній етнічній спільно-
ті відводилося своє, віками закріплене, місце, 
або ж лише за умови завершення фази на-
ціональної консолідації етнічної більшості, 
утворення розвинутої сучасної національної 
держави, з якою ідентифікує себе більшість, 
тобто після переходу даної країни до постін-
дустріального чи постмодерного суспільства, 
достатньо сильного та гнучкого, щоб цінува-
ти і користуватися благами культурної гете-
рогенності» [4, с. 214]. 

Тобто, як пояснював В. Ткаченко, для за-
провадження політики мультикультурності 
країна має увійти спершу у фазу «розвинутої 
сучасної національної держави» й постінду-
стріального суспільства, що здатне забезпе-
чити високий рівень життя і соціального до-
бробуту. Водночас в умовах падіння ресурсної 
бази (з чим ми зіткнулися нині) будь-які кроки 
в бік мультикультурності – це ризик появи 
осередків сепаратизму. Мультикультурність, 
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яка вже стала загрозою навіть для Німеччи-
ни, Франції та Великобританії, може стати 
реальною небезпекою для України, оскільки, 
як стверджує той же Л. Гудков, «найбільш 
важкими й небезпечними своїми конфліктами, 
загрозами масових зіткнень, кровопролиттям 
виявляються не ранні, а середні періоди проце-
сів модернізації – фази завершення інституа-
лізації національної культури» [4, с. 214–215]. 

Отже, переймаючись проблемою націо-
нальної консолідації, маємо зважати на те, що 
сама логіка подій спонукає нас до визначення 
тих меж толерантності, які забезпечують пра-

ва людини й самообмеження, гарантують її 
права на вільні судження й діяння доти, доки 
вони не становлять небезпеки для держави. 
У такій системі координат проблема ідентич-
ності перемежовується з проблемою суспільної 
безпеки, що, на нашу думку, сьогодні вкрай 
важливо для України. Це вимагає від нас 
активної громадянської позиції. І тут термін 
«толерантність», хоча він і використовується 
здебільшого як синонім «терпимості», набуває 
вже нового змісту – під ним розуміємо актив-
ну соціальну поведінку, до якої сучасна люди-
на має прийти добровільно й свідомо. 
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Summary

A critical review of the works of the Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member 
of Ukrainian NAPS, Honoured Worker of Science and Technics of Ukraine Vasyl Tkachenko is proposed 
in the article Multiculturality: There is Own Time and Period for Everything... (From Vasyl Tkachenko 
Publicism). He has applied an innovatory approach to a very important problem of identity for the first 
time. He has emphasized that the Ukrainians national identity formation is equivalent in its essence to the 
national safety factor. The scientist shows that Western analysts realize the situation, which has arisen in the 
conditions of Russia aggression and the occupation of a part of Ukrainian territory well. They think, that 
success in this lingering conflict may consist in the strengthening of the national identity sense. It will help 
the country to keep apart its historical connections with Russia.

Multiculturality problem is discussed widely in modern globalized world. It is described objectively 
in Vasyl Tkachenko works for the first time. Political situation in Europe in the early ХХІst century has 
become complicated also because of the mighty migrations of the population. The leading politicians of 
Germany, France, Great Britain admit that multiculturality policy has sustained failure and they start to 
emphasize the necessity of the national minorities and ethnic groups integration into the societies of their 
residence countries. Studying language of the state, chosen by the ethnic groups for dwelling, is not a 
voluntary option, but should become a responsibility. The author emphasizes that Russia, which always 
insists on Ukraine federalization, has rejected multiculuralism strategy on the official level itself. Europe has 
already refused the multiculturality process. Taking this fact into account, the author’s standpoint, that it 
happens in Ukraine through the Ukrainian language oppression as a state one is correct. That’s why our 
main task for today is the society consolidation on the base of common values, preserving spiritual traditions 
of all ethnic communities. 

Keywords: Ukraine, national identity, national safety, multiculturality, integration, publicism.
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ПОСЕЛЕННЯ І БУДІВЛІ СЕВРЮКІВ
(XIV–XVII століття)

Василь Балушок

УДК  908+39](477.43)“13/16”

Дослідники початку ХХ ст. називали сев-
рюків – корінних жителів Сіверської землі 
пізньосередньовічно-ранньомодерних часів – 
«загадковими» і «таємничими». Як не дивно, 
за час, що минув, наші знання про них майже 
не зросли. Передусім це стосується конкрет-
них особливостей культури та способу життя 
севрюцької спільноти, про які ми все ще знаємо 
вельми мало. Вищевисловлене є справедливим 
також і щодо поселень, жител і господарських 
будівель севрюків, які предметом спеціального 
вивчення також не були. В етнологічній літе-
ратурі про них містяться лише деякі розрізнені 
відомості, які зазвичай автори публікацій не 
атрибутували саме як севрюцькі. Наприклад, 
такі дані стосовно сіверських міст зазначено 
у книзі радянського етнолога М. Рабинови-
ча, присвяченій російському 1 місту часів фе-
одалізму [15, с. 5, 6, 12–13, 48, 68, 92 та ін.], 
а в статті сучасного українського дослідника 
Р. Радовича розкрито історію зрубної техніки 
будівництва на Поліссі, включно з лівобереж-
ним, яке розкинулося на теренах колишньої 
Сіверської землі [16]. Набагато більше відо-
мостей про поселення, житла й господарські 
будівлі мешканців Сіверщини XIV–XVII ст. 
знаходимо в публікаціях археологів – С. Бє-

ляєвої, А. Кубишева, І. Кедуна, Ю. Пу-
головка, С. Горбаненка, О. Супруненка, 
В. Приймака та інших [5; 8; 14; 24]. Водночас 
(здебільшого) – це опубліковані за результа-
тами розкопок польові археологічні матеріали, 
які виконують роль історико-етнографічного 
джерела (до речі, археологічне вивчення Сі-
верщини часів після монгольського завоюван-
ня в Україні лише починається). Окрім них, 
джерелами для нас слугували опубліковані 
матеріали люстрацій кінця XVI – XVII ст. 
і низка документів, у тому числі з Литовської 
Метрики 2 [2–4; 9–11]. Цінним джерелом є 
і опубліковані Г. Анпілоговим бортні «знаме-
на» – знаки власності на угіддя бортників з 
відповідними написами [1]. В основу бортних 
«знамен» покладено різні знаряддя та інші 
предмети переважно матеріальної культури, 
включно з тими, що відображають поселен-
ські й житлові реалії. Поселенську структу-
ру виявляє «Пам’ять», надрукована у книзі 
О. Русиної, що присвячена історії Сіверської 
землі в часи входження її до складу Великого 
князівства Литовського. Це детальний список 
і частково опис населених пунктів Сіверщи-
ни, укладений для литовських посланців до 
Москви за спогадами інформантів на початку 

У статті йдеться про особливості поселенської структури і житлобудування все ще значною мірою загадкових 
севрюків сходу України. Порівняно з населенням Сіверщини передмонгольського часу, їхні поселення ставали мен-
шими, а житла поступово перетворювалися з напівземлянкових на наземні. Водночас це були переважно «дворища», 
де в різних будівлях мешкала значна кількість людей. Основним матеріалом для будівництва слугувало дерево. 
Господарські будівлі стояли на спеціальному великому дворі, що, вочевидь, мав назву «гумно».

Ключові слова: севрюки, поселення, дворище, житло, господарські будівлі.

The article is dedicated to the peculiarities of the settlement structure and habitation building of the Sevriuks from the East 
of Ukraine, who are still mysterious in a certain way. In comparison with Sivershchyna population of the pre-Mongolian period, 
their settlements have become smaller and the habitations have been changed gradually into land from the half-dugout. At the 
same time these are mainly farmsteads. A considerable number of people lives in different buildings. Wood is used as the main 
building material. Economic constructions are situated in a special large yard, called, evidently, a barn.

Keywords: the Sevriuks, settlement, farmstead, habitation, economic constructions.
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XVI ст., після відторгнення краю Московією в 
результаті московсько-литовської війни 1500–
1503 років [13].

Методологічною основою даного дослі-
дження є концепція адаптивного значення 
людської культури стосовно відповідних при-
родних і соціокультурних умов, сформульова-
на М. Салінсом [25]. Оскільки і поселенські 
структури загалом, і конкретні форми посе-
лень, і конструктивні особливості будівель, 
і матеріали, з яких їх споруджували, й інстру-
менти, якими користувалися майстри безпосе-
редньо залежали, з одного боку, від природ-
ної зони, клімату, навколишньої рослинності, 
ґрунту і довкілля як такого, а з другого, – від 
історичних умов існування та життєдіяльності 
севрюцького населення в досліджувану епоху.

Поселення
Після монгольського завоювання на Сівер-

щині спостерігаються деякі зміни в поселен-
сько-житлобудівній сфері. Поселення стають 
меншими, а житла поступово перетворюються 
із заглиблених у ґрунт на наземні. Перехід від 
заглиблених до наземних жител, на думку де-
яких дослідників, був пов’язаний зі зміною по-
селенської структури і переміщенням поселень 
на більш низинні та вологіші ділянки. Водно-
час інші вчені наголошують, що дуже часто 
поселення досліджуваного періоду були там 
само, де й до монгольського завоювання. На-
приклад, за спостереженнями археологів, осо-
бливо останніх років, чи не більшість пам’яток 
межиріччя Десни і Ворскли другої половини 
ХІІІ – ХІV ст. існували й у домонгольський 
період. Це, зокрема, Тополянський і Шпилів-
ський археологічні комплекси, селище Чапли-
ща й інші, не кажучи вже про літописні міста 
Путивль, Глухів, Вир. «...Як названі, так і інші 
приклади свідчать, що істотних змін в топогра-
фії давньоруських пам’яток домонгольського 
часу і періоду після середини ХІІІ ст. не стало-
ся», – наголошують археологи [24, с. 49–50].

Загалом, поселення після монгольського 
завоювання розміщуються і в долинах річок 
та озерець, і на берегових схилах, рідше – на 

підвищених місцевостях; тобто причина пере-
ходу до будівництва наземних жител від за-
глиблених не така вже й очевидна. До того ж 
заглиблені у ґрунт житла будували і надалі, 
хоча й рідше, аніж у домонгольський період. 
Згадуваний М. Рабинович ставив перехід 
від напівземлянки до наземного житла в за-
лежність від наявності необхідного матеріалу, 
зокрема від достатньої кількості будівельного 
хвойного лісу [15, с. 12–13]. Проте, як відо-
мо, в українському лісостепу такий ліс завжди 
був дефіцитним. Відтак у лівобережному лісо-
степу житла, наприклад, у досліджувані часи, 
споруджували здебільшого з дуба [14, с. 121]. 
Перехід же від заглиблених до наземних спо-
руд все одно мав місце.

Площа поселень після монгольського заво-
ювання в багатьох випадках скорочується. Це, 
зокрема, відзначають археологи, як і те, що 
кількість дворів на них зменшується: за одни-
ми даними, – до 3–5, за іншими, – їх дещо 
більше, також не досягає тієї кількості, яку фік-
сували в домонгольський період. Наприклад, 
у селищі Комарівка на березі затоки Дніпра  
Переяслав-Хмельницького району Київської 
області, поселення другої половини ХІІІ – 
XV ст. займало площу «значно меншу, ніж 
давньоруське. Загальна площа селища змен-
шилася у 2–2,5 рази, що відповідає тенденції 
розвитку поселень протягом X–XV ст. і ши-
роко підтвержено дослідженнями» [5, с. 38]. 
На території поселення цього часу розкопано 
9–12 жител (не завжди зрозуміло, житло це, 
чи господарська споруда) [5, с. 42]. Поблизу 
с. Озаричі Конотопського району Сумської 
області, на березі Сейму, археологи розкопали 
поселення досліджуваного часу з 9-ти жител. 
У другій половині ХІІІ – XIV ст. його площа 
скоротилася у 2–2,5 рази, і лише наприкінці 
XIV – на початку XV ст. вона збільшилася, 
зайнявши «північну частину пагорба, на якому 
існувало давньоруське поселення» [5, с. 88].

За археологічними матеріалами загальну 
еволюцію поселень Комарівське й Озаричі 
можна представити таким чином. У другій по-
ловині ХІІІ – XV ст. Комарівське поселення 
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Розвідки та матеріали

займало меншу територію, порівняно з давньо-
руською епохою. Його площа скоротилася у 
2–2,5 рази, тобто до 3–5 га, тут могло мешка-
ти до 120–150 чоловік, у той час як за давньо-
руських часів проживало 300–500 мешканців 
(і було до 60–80 садиб). Аналогічні підра-
хунки за матеріалами Озарицького поселення 
для другої половини ХІІІ – XІV ст. дозволя-
ють визначити кількість населення до 60 осіб, 
у той час як у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. 
тут проживало 100–120 мешканців [5, с. 99]. 
При дослідженні селища Глинське на Полтав-
щині, існування якого майже не переривалося 
з давньоруських до модерних часів, виявилося, 
що на його полях росло чимало бур’янів. А це, 
як зазначають палеоекологи, однозначно за-
свідчує не лише тривале використання одних 
і тих самих ділянок землі під поля, а й значну 
тривалість існування поселення [14, с. 114].

У ХV–ХVІІ ст. селища залишаються ма-
лодвірними (переважно від 1-го до 5-ти дворів, 
іноді – до 10-ти). Це засвідчують передовсім 
писемні джерела, хоча в них далеко не все од-
нозначно. Наприклад, у земельних наданнях 
1498 року в більшості випадків ідеться то про 
«шесть человековъ», то про «чотыри ч[о]
л[о]в[е]ки» і т. п. [4, с. 597; 10, с. 692, 769]. 
В інших документах подано більшу кількість 
господарів. Так, за даними люстрації 1631–
1633 років, у трьох селах, наближених до осно-
вних центрів досить добре залюдненої Наддні-
прянщини, Любецького староства «підданих» 
нарахували: у с. Грабов – 14, у с. Лопатні – 
10, у с. Бєльдзюги – 50, у с. Губичі – 12 дво-
рів [11, с. 92–93].

Стосовно цих господарів ще М. Владимир-
ський-Буданов підкреслював: «Одначе заува-
жимо, що ці люди – не селяни наступних ча-
сів, які володіли маленькими наділами, а хазяї, 
котрі володіли кожний значним наділом землі; 
такий наділ згодом могли перетворити на цілий 
маєток, жалуваний королями зем’янину. Так 
Малафей тримав землю Трибісовщину, яку 
пізніше пожалували зем’янину Презовському 
як цілісний маєток. Очевидно, що поселенець, 
який володів такими великими наділами, мав 

бути оточений чималою кількістю залежних 
від нього людей, робітників» [6, с. 27].

Доволі великі колективи, зосереджені 
під головуванням одного старшого, що мали 
спільне господарство, у науковій літературі 
щодо України відомі переважно під назвою 
«дворища», у джерелах вони також позначе-
ні термінами «служба», «сім’я», «братчина», 
«маєтність», «отчина» [12, с. 86]. У земель-
них наданнях від 1498 року також ідеться про 
«служби»: «Ино мы зъ ласки нашое, для 
его службы, тые чотыри ч[о]л[о]в[е]
ки вышейписанные и зъ ихъ землями 
пашными и бортными...» [10, с. 692]; «...и 
теперъ тамъ седять шесть человековъ, 
а служба съ тыхъ людей идеть ловец-
кая – зверъ сочать» [10, с. 769]. При цьо-
му на Поліссі в досліджувані часи дворища 
були особливо поширені. В одному дворищі в 
кількох житлових будівлях і приміщеннях час-
то проживало до 70–80 осіб різного віку і ста-
ті [12, с. 99]. Про величину родин можна дійти 
висновків із того, що при розкопках селищ по-
близу Комарівки й Озарич майже в кожному 
житлі знайдено уламки великих казанів, які 
слугували для приготування їжі. А на Кома-
рівському поселенні знайшли цілий казан, що 
має діаметр вінця 60 см, висоту 30 см і товщи-
ну стінок 0,8 см [5, с. 45].

Звичайно, у документах могли зазначати 
й голів невеликих господарств, котрі очолю-
вали малі сім’ї. За більшістю джерел визна-
чити, яке це господарство – невелике чи дво-
рище – вкрай складно. Точніше встановити 
кількість жител у поселенні, а значить, відпо-
відно і число мешканців, можливо за джере-
лами, що перелічують, скільки в ньому було 
«домів», «подимій», чи «димів». Саме таким 
джерелом є «Пам’ять» – документ, який мали 
із собою литовські посли до Московії на по-
чатку XVI ст., котрі вели перемовини щодо 
врегулювання нового кордону після захоплен-
ня Москвою Сіверщини в 1500–1503 роках. 
За спогадами людей, які проживали в тих чи 
інших районах Сіверської землі до московсько-
литовської війни, її уклали 1527 року, і, таким 
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чином, вона подає стан справ на кінець XV ст. 
(звідси й назва). У «Пам’яті» і названо кіль-
кість «домів», «димів», чи «подимій» по селах 
Сіверщини.

У районі Чернігова і Стародуба, у селах 
Листвен, Гореск, Волинчо й Сосниця, назва-
но по 30 «домов»; у селах Боровичі й Домис-
лов – по 40 «домов»; у с. Козличі зафіксовано 
10 «домов», так само, як і в с. Ордачиков на 
річці Остер теж 10 «подымeи» [13, с. 207]. 
Інше село на Острі – Новоселиця – мало 
30 «подымeи». У селах на Десні також зафік-
совано різне число «подымeи», однак у меж-
ах кількості, названої вище: у селах Моравеск, 
Шостовичі, Колчов і Слабин – по 20, у селах 
Слободка, Шерепи та Смолен – по 10, а в 
с. Перекоп, у місці злиття Снова й Десни, – 
аж 40 «домов». Могло їх бути й менше: у селах 
Руднь і Ушно зафіксовано по 15 «домов», а в 
селах Авдієвичі, Хоробор та Гусавичі на Десні 
всього по 7 [13, с. 208, 210]. Приблизно таку 
ж кількість «домів» зафіксовано в поселеннях 
на р. Снов: у селах Клочков, Курилов, Вели-
ка Вес було по 20 «домов», с. Смянеск мало 
30 «домов», а в селах Словес і Сновеск за-
фіксовано аж по 50 «домов» [13, с. 208, 210]. 
Село «Малая Вeс на рhце Свинъ» мало 
30 «домов», у с. Малий Листвин нарахували 
20 «домов», у с. Сибреж – 8 «домов», а в 
с. Межруд – «домов 10 а wдин» [13, с. 208]. 
Ситниковичі «уверхь Wстр# подымhи 
полтрет#дцать», Ордачиков – 10, а Но-
воселиця – 30 «подымhи» (обидва теж на 
Острі) [13, с. 209–210]. Отже, кількість «до-
мів», «подимій», чи «димів» у селах Сіверщи-
ни, зазначена в «Пам’яті», підтверджує думку, 
що в документах, у яких здебільшого фігурує 
незначне число господарів, насправді мова йде 
про багатолюдні дворища.

Житло і господарські будівлі
Теслі-севрюки й за межами Сіверщини 

славились як майстри своєї справи, що й не 
дивно, зважаючи на тутешнє багатство лісу в 
XIV–XVII ст. Наприклад, «добродеревців» 
із сіверського м. Дроків 1496 року запро-

сили будувати Черкаський замок [17, с. 163]. 
А в матеріалах люстрації Любецького старо-
ства 1631–1633 років читаємо, що там існував 
спеціальний податок деревом на будівельні 
й ремонтні потреби замку. Зокрема, піддані 
«дерева із служби дають по два вози, котре 
залишається на замкову потребу» [11, с. 89].

Двори та дворища севрюків, судячи з усьо-
го, мали огорожі. Такі огорожі могли викону-
вати функцію і безпосередньо укріплень. А сі-
верські міста, звичайно, мали фортечні стіни. 
Будували їх, як правило, з дерева. Тож не ви-
падково серед севрюцьких бортних «знамен» 
натрапляємо на «острожок» [1, рис. 4, 239–
241 на с. 161]. Значення цього терміна розкри-
вають словники: «Острожек (острожок), м. 
То же, что острогъ»; «острогъ, м. 1. Часто-
кол, палисад из заостренных сверху бревен, 
плотно пригнанных друг к другу и вбитых в 
землю. 2. Укрепление, крепость» [18, с. 159–
161]. На малюнках, які супроводжують «зна-
мено» «острожок», також чітко вгадується 
частокіл. Будували ж частоколи, укріплення 
тощо, як і житла, з дерева – зі стовпів і ко-
лод, що знайшло відображення в «знаменах», 
названих «столбы» [1, рис. 5, 369, а також 
370–375 на с. 162].

Серед зображень бортних «знамен» маємо 
«ворота», що й не дивно, оскільки вхід в ого-
рожу закривали. Виготовлені вони з широких 
дощок чи плах, нагадують типові ворота у тра-
диційних селянських садибах [1, рис. 5, 291–
292 на с. 162].

Житла, які після монгольського завоюван-
ня певний час продовжували будувати загли-
бленими у ґрунт, згодом перетворили на на-
земні. Сумський археолог В. Приймак, який 
досліджує Лівобережжя, зазначив, що в дру-
гій половині ХІІІ – ХV ст. на південнорусь-
ких землях «відбуваються відчутні зміни в до-
мобудівництві» [24, с. 46]. Для попереднього 
часу характерні переважно напівземлянки, 
при розкопках яких знайдено збережені ниж-
ні, інколи – верхні частини печей. Наземні ж 
житла – з підклітами (також із печами, однак 
інколи і з вогнищами) – траплялися рідше. 
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Розвідки та матеріали

А от із середини ХІІІ ст. більше відомі саме 
слабо заглиблені у ґрунт житлові будівлі, які 
часто опалювали, судячи з відсутності потуж-
них завалів печини над черенями, не печами, 
а вогнищами. Не виключено, що ці опалю-
вальні споруди були підняті на деяку висоту 
над підлогою [24, с. 46].

Основним матеріалом для спорудження 
жител у севрюків було дерево. Особливо по-
любляли сосну, адже саме її використовували 
як головний матеріал для масової забудови, 
а от ялину для цього застосовували рідше. 
При нестачі хвойних порід майже єдиним бу-
дівельним матеріалом був дуб. Саме так було 
в багатьох районах лівобережного лісостепу, 
наприклад, у басейні Ворскли, де розкинулося 
селище Глинське, і де росли переважно широ-
колисті ліси.

Елементи дерев’яної конструкції будівель 
(колоди, дошки, лаги тощо) з’єднували за до-
помогою пазів, а також скріплювали метале-
вими цвяхами, костилями й скобами, які були 
виявлені під час розкопок [5, с. 73]. Майстри 
працювали сокирами різних видів, а також до-
лотами, стругами, пилками. Про них маємо 
уявлення з огляду на вищезгадувані бортні 
«знамена», а також із деяких писемних дже-
рел. Зокрема, у судовій справі 1597 року з 
Волині названі «сокиры, топоры, пилы, 
лытное и кгонтовое гвоздя» [3, с. 161]. Не 
помилимося, припустивши, що ці інструменти 
були аналогічними і в севрюків.

Серед знарядь, уживаних севрюцькими 
майстрами при спорудженні жител та зобра-
жених на бортних «знаменах», важливе місце 
посідають сокири – «топоры». Зображен-
ня сокир різноманітні. Поміж них, як вважає 
Г. Анпілогов, є сокири з різними лезами: одні 
застосовували для рубання лісу (з лезом, по-
дібним до бойової сокири), інші – теслярські, 
«з широкою лопаттю», а ще топір столярний 
тощо. Проте насправді сокири на малюнках 
більше різняться своїми сокирищами, від-
мінності в лезах не такі помітні. Якщо ж ви-
ходити з різниці в довжині та формі топорищ, 
то, справді, помітне різне призначення со-

кир: на довгих руків’ях – для рубання лісу, 
теслярські – легші, столярні – «одноруч-
ні» («деякі з них мають сокирище з лапою»), 
а також «полегшені одноручні бочарні со-
кирки» [1, с. 164 (також рис. 3, 142–154 на 
с. 160)]. Є серед цих «знамен» і «топорокъ 
с приметком», що позначає, вочевидь, спе-
ціально призначену для певних видів робіт со-
кирку. «Приметок», судячи з усього, означає 
якийсь додаток, він намальований у вигляді 
виступу на топорищі. Пор.: «приметокъ. 
м. Придирка, притеснение. <...> 2. Де-
таль бортного знамени» [19, с. 219], 
«приметывати=приметываю – 
подкидывать, подбрасывать» [22, с. 1430].

Після сокир наступне місце за кількістю 
зображень серед опублікованих Г. Анпілого-
вим бортних «знамен» посідають різної фор-
ми струги – «скобели» і «скобелки», які 
також застосовували при майструванні з де-
рева багатьох деталей будівель [1, с. 164 (та-
кож рис. 3, 135–141 на с. 160)]. Ці та інші 
деревообробні інструменти археологи зна-
йшли під час розкопок. Зокрема, серед них є 
долота великих розмірів, що застосовувалися 
при видовбуванні різного роду пазів та за-
глибин. Знайдено також струги для обробки 
великих поверхонь, свердла спірального типу 
з горизонтальною втулкою, в яку вставляли 
дерев’яну ручку [5, с. 93 та ін.].

Севрюки будували житла як зрубні, так і 
стовпової конструкції. Зокрема, у поселенні 
поблизу с. Комарівка археологи виявили за-
лишки чотирикутних жител стовпової кон-
струкції, розмірами 3,9 × 9 м і площею понад 
30 м2. Були вони наземні, на майже квадрат-
ному підкліті, площею від 6,7 до 11,5 м2, який 
мав зрубну або також стовпову конструк-
цію [5, с. 38–42]. Іноді трапляються житла із 
заглибленою до 1,05 м підлогою. Стіни жител 
мали глиняну обмазку, підлога земляна і гли-
нобитна, зі слідами підмазки жовтою глиною. 
У житлах переважає південна орієнтація входу, 
з відхиленням на південний захід чи південний 
схід. Печі глинобитні, на дерев’яних каркасах, 
простежуються сліди їхньої побілки. Орієнта-
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ція печей північна, з відхиленням на північний 
схід і північний захід (їх розміщували в пів-
нічно-західному чи північно-східному кутку). 
Тобто простежується чітке співвідношення 
між входом і піччю по діагоналі [5, с. 38–42].

На поселенні Озаричі на Сумщині житла 
подібні до комарівських. Археологи С. Бє-
ляєва й А. Кубишев, які його досліджували, 
зазначили: «...на поселенні другої половини 
ХІІІ – початку XV ст. простежуються два 
типи жител: наземні та наземні на підклеті. 
З дев’яти жител поселення більшість належала 
до жител без підклету; до другої групи – лише 
одне житло. За конструктивними особливос-
тями житла розподіляються на стовпові та 
стовпові із зрубним підклетом. Ймовірно, кон-
струкція деяких наземних жител могла бути 
зрубною» [5, с. 65]. Усі житла мали прямокут-
ну форму, розмірами 8,4 × 4,2 м; 8 × 6,4 м; 
6 × 5,2 м [5, с. 63–64]. А от печі розміщували 
переважно в південному кутку, з відхиленням 
на південний схід чи південний захід.

Житла могли мати прибудови, про що в Ли-
товській Метриці читаємо: «Wт клети изба 
съ примномъ» [9, с. 1522]. Словник старо-
білоруської мови подає таке значення цього 
слова: «Применъ – сенцы ў лазні або свірне, 
прибудова» [23].

У Новгороді-Сіверському археологи роз-
копали житло XIV–XV ст. із залишками 
глинобитної печі. Помешкання мало майже 
квадратну форму, розмірами 3,35 × 3,25 м, 
було орієнтоване кутами за сторонами світу 
та впущене в материк, тобто заглиблене, на 
0,5 м [8, с. 191]. У літописній Лтаві (сучасна 
Полтава) одне з імовірних жител заглиблене 
в материк лише на 10–15 см [24, с. 16]. На 
селищі-посаді Шпилівського археологічного 
комплексу (правий берег р. Псел на Сумщи-
ні) розкопане житло другої половини ХІІІ ст. 
Це зорієнтована кутами за сторонами світу 
наземна споруда прямокутної форми, роз-
мірами близько 4 × 5 м. Північна частина 
цього, розміщеного на схилі, житла була за-
глиблена до 0,2 м. Західний куток було від-
ведено для опалювальної споруди. Це, як при-

пускають дослідники, – вогнище, розмірами 
1,0 × 0,60–0,95 м, з потужністю череня від 
3 до 5 см, яке споруджене на підвищенні з 
глини. Перед опалювальною спорудою була 
яма, що плавно розширювалася в бік череня, 
тобто, радше за все, була передпічною. По-
ряд із житлом були викопані дві господарські 
ями [24, с. 46–48]. Залишки наземного жит-
ла другої половини ХІІІ – ХІV ст., розмірами 
близько 4,3 м × понад 6,0 м, досліджено на 
селищі-посаді Тополянського археологічного 
комплексу (на околиці м. Сум). Тут знайдено 
велику кількість глиняної обмазки, уламки жо-
рен та точильного каменя. Поряд було виявле-
но кілька господарських ям, судячи з розмірів, 
зернових, а також залишки напівземлянкової 
споруди [24, с. 48–49]. Напівземлянкове 
приміщення з вхідним тамбуром дослідили 
на селищі Стан-2 поблизу с. Волинцеве, не-
подалік Путивля. Його традиційно датують 
другою половиною ХІІІ – ХІV ст. На селищі 
Чаплища в Посейм’ї, також неподалік Путив-
ля, розкопано ще одне напівземлянкове житло 
того ж часу. Розміри за верхнім краєм котло-
вану, розширеним відносно дна, становлять 
3,20 × 2,05 м, а на дні – 2,3 × 2,2 м. Стінки 
напівземлянки, заглибленої на 0,95–1,15 м в 
материк-пісок, розширювалися вгору таким 
чином, що утворювали невелику приступку по 
всьому периметру приміщення [24, с. 49].

***
Біля жител розміщували господарські бу-

дівлі – наземні й заглиблені в ґрунт. Їх бу-
дували також переважно з дерева. У селищі 
Озаричі господарські будівлі були більш за-
глиблені, аніж житла [5, с. 66]. У Новгоро-
ді-Сіверському під час розкопок виявлені 
господарські споруди XIV–XV ст., які та-
кож заглиблені на 0,55 м. Одна з них мала 
прямокутну форму 2,4 × 2 м та орієнтована, 
як і розкопане там же житло, кутами за сто-
ронами світу [8, с. 191]. Деякі споруди буду-
вали на підклітках: «^ wдрины клеть на 
подклетh» [9, с. 1522] («одрина – хлев (?), 
сеновал (?)» [22, с. 621]; «клhть, клеть 
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Розвідки та матеріали

<...> комора» [20, с. 477]). Більшість госпо-
дарських споруд використовувалися для збе-
рігання продуктів, про що «свідчить наявність 
підпілля, чавунних казанів і горщиків, тарної 
кераміки» [5, с. 67]. Окрім того, на поселен-
нях Комарівське та Озаричі розкопані й при-
міщення для утримання худоби [5, с. 67].

Писемні джерела вказують на існування 
в Україні в досліджуваний період доволі ве-
ликих господарських дворів, які, очевидно, 
були особливо значними у вищезгадуваних 
дворищах. Трапляється у джерелах і назва 
«гумно». Про його суть і призначення мож-
на скласти уявлення, скажімо, із заповіту 
1571 року ігумена Дерманського монастиря 
на Волині Іоана Степановича: «...въ гумне 
стогъ жита, въ которомъ было= сорокъ 
копъ...», або із судової справи 1580 року, де 
йдеться про «... збожъе, въ гумне стоя-
чое...» [2, с. 34–35, 145]. (Див. пояснення у 
тлумачному словнику: «гумно ́ <...> діал. тік 
з господарчими будівлями біля житла або й 
за селом» [21, с. 193].) Джерела містять та-
кож інформацію про будівлі, які стояли на та-
ких дворах чи токах: «...а будоване оныхъ 
людей: клети, клуни, стайни, хлевы, 
оборы, оплоты»; а також: «...въ коморахъ, 
въ оборахъ бидла, таже и пашню го-
товую молочную зъ шпихлирами побра-
ли...» [2, с. 202, 277]. Або у свідченні вижа 3 
Севрюка про розбійний напад на селян, який 
стався між 1518 і 1522 роками (на жаль, точну 
місцевість, де відбувалися події, визначити не 
вдалося): «Гумно сожьгли, ̂  гумна тынъ, 
^ тыну wдрина, тыну полчетверты 
копы; ^ wдрины клеть на подклетh» 
(одрина – хлів (?), сіновал [22, с. 621]). Звід-
ти ж дізнаємося про «поветь» [9, с. 1522–
1523]. У цих коморах, повітках та інших будів-
лях зберігалися різноманітні харчові припаси і 
одяг, а також «квасники чот[ы]ри, коробы 
4, нароги (сошники. – В. Б.) трои, свердлы 
три, долоте двh, резець лопатень. <...> 
2 лезиве, одно рhмяное, пешня, рагати-
на», а «подъ поветью были трои коле-
са» [9, с. 1522].

До господарських споруд варто віднести 
і спеціальні зернові ями. Господарські ями 
мали грушо-, дзвоно- або глекоподібну фор-
му. Їхньою особливістю є наявність порівняно 
вузького горла і стінок, що розширюються до 
рівного дна. Доволі часто знайдені ями мають 
сліди кіптяви та глиняних підмазок. Кіптява, 
за етнографічними даними, є свідченням роз-
палювання в порожній ямі вогню перед її ви-
користанням, з метою викурювання всіляких 
шкідників, а також знищення гнилі тощо. Тра-
диція зберігання зерна в таких ямах на теренах 
України існує впродовж століть і навіть тися-
чоліть. Господарські ями розміщені у власне 
помешканнях або ж сконцентровані навко-
ло жител, утворюючи житлово-господарські 
комплекси. Про розміри таких ям у севрюків 
можна судити, наприклад, за тими з них, що 
розкопані на території Полтави. Так, одна із 
цих ям має діаметр горловини 0,3 м, дна – 
1,3 м, глибину 1,7 м. Археологи підрахували, 
що натурна маса зерна, яке зберігали в ямі, 
становить близько 770 кг. Інша господарська 
яма має діаметр горловини 0,5 м, дна – 1,07 м 
і глибину 1,2 м. Маса зерна, що могло зберіга-
тися в цій ямі, становить до 500 кг [7, с. 172]. 
За прийнятою серед археологів класифікаці-
єю, обидві ями варто віднести до малих і се-
редніх. Одна з господарських ям розкопана на 
поселенні Комарівка – «діаметром 2 м, округ-
лої форми, стінки підмазані глиною, можли-
во, вона використовувалася як зерносхови-
ще» [5, с. 38].

У господарських ямах зберігали посівне 
зерно. Його не можна було сушити в печах, 
а надто прожарювати, оскільки воно втрачає 
здатність до проростання. Таке живе зерно 
використовує кисень і виділяє вуглекислий 
газ. У закритому просторі воно швидко погли-
нає кисень, а потім «засинає» і «просипаєть-
ся» знову лише тоді, коли до сховища потра-
пляє свіже повітря. Якість насіння при цьому 
не знижується, проте розкриття ям, до яких 
потрапляє кисень, несприятливо впливає на 
зерно. Тому, очевидно, середньовічні земле-
роби «запечатували» яму одразу ж після за-
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повнення, а потім відкривали й забирали все 
зерно [7, с. 172–173]. Також ймовірно, що 
господарські ями використовували і для збері-
гання значних обсягів харчового зерна. Із цих 
ям зерно для повсякденних потреб поступово 
забирали меншими порціями.

Немає сумніву, що і форми поселень, і жит-
ла, і господарські будівлі севрюків у реаль-
ному житті були різноманітнішими та мали 
більше конструктивних особливостей, аніж 
ті, які постають перед нами в запропонова-

ному невеликому нарисі. Проте наразі має-
мо вдовольнятися тим, що повідомляють нам 
джерела. Водночас сподіваємося, що подаль-
ші дослідження уможливлять глибші знання 
щодо цієї тематики, адже археологи під час 
розкопок постійно відкривають багато ново-
го, а в російських архівах на дослідників че-
кають переписні матеріали XVI–XVII ст., що 
містять зображення й номенклатуру бортних 
«знамен» севрюків, з яких далеко не всі були 
опубліковані Г. Анпілоговим.

1 В автора простежуємо існування певної 
проблеми з визначенням, що ж таке «русский 
феодальный город». Наприклад, такі міста, як 
Київ, Чернігів він визнає «українськими» на піз-
ніх етапах їхньої історії, а от раніше вони, на його 
думку, були «русскими» [15, с. 5–6].

2 Литовська Метрика – комплекс упорядко-
ваних і об’єднаних у вигляді зшитків або книг 

різноманітних матеріалів зі справочинства вели-
кокняжої канцелярії Великого князівства Литов-
ського XV–XVIIІ ст.

3 Виж – судовий урядовець нижчого рангу в 
старостинському і воєводському судах Великого 
князівства Литовського, який здійснював попере-
днє слідство.
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Modern, still mysterious in a certain way. The investigation is based on the written (figures materials, 
banners of wild bees’ nests – the signs of ownership on wild bees’ nests objects of area of economic 
significance, Pamiat (Memory) – the list and partly the description of Sivershchyna settlements) 
and archaeological sources. The conception of adaptive significance of human culture concerning the 
appropriate natural, social and cultural conditions, stated by M. Sahlins, is the methodological base of 
the proposed investigation. 

Some changes in the sphere of settlement and habitation building are observed in Sivershchyna after 
the Mongolian conquest. The settlements have become smaller (in 2–2,5 times), and the dwellings 
are changed gradually into land from the half-dugout. The reasons of the last are discussed among the 
scientists, who haven’t reached consensus. A considerable part of the settlements, including Novhorod-
Siverskyi, Putyvl, Hlynske, Ltava, whether the majority of the villages between Desna and Vorskla rivers, 
etc., have experienced the Mongolian conquest and are situated at the same place as in the Old Russian 
times. A number of owner in the villages is a small one. According to the sources there are mainly from 1 
to 5 yards, sometimes to 10 and very seldom more a little. At the same time these are mainly farmsteads. 
Several tens of persons of different age and gender have lived in some housing buildings and premises of 
each of them.  

Wood is used as the main material to build dwellings and economic constructions. Fortifications, fences 
and gate are erected of it. The habitations are rectangular, about 8 to 5 metres in size to almost square with 
the wall longer a little than 3 metres. They are often directed with the entrance, walls or corners toward 
the world sides. These are log houses and of post construction, on plinth and with extensions. Walls and 
land, wattle and daub floor has an earthenware coating. Stoves are pise-walled on wooden skeletons. The 
signs of their white washing are seen. Sometimes the habitations have been heated with fires. Economic 
constructions, including both cattlesheds (odryny), pantries (kliti), etc. and grain pits, are situated in a large 
yard, which obviously is called barn. 

Keywords: the Sevriuks, settlement, farmstead, habitation, economic constructions.
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РУХ ЗА ПРАВА КОРІННИХ НАРОДІВ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Мирослав Борисенко

УДК  323.1(100+477)

У грудні 2017 року відбулася важлива подія, 
що залишилася майже непоміченою в Україні. 
Урядова комісія Перу прийняла рішення про 
створення найбільшої резервації для корінних 
мешканців Амазонії. Протягом кількох десят-
ків років антропологи збирали уривчасті факти 
про існування невідомого народу, який мешкав 
у гущавині тропічного лісу. Іноді це були про-
сто згаслі вогнища, сліди на піску, кістки тва-
рин та інші непевні докази існування поруч із 
цивілізованим світом груп людей, що живуть 
із мисливства та збиральництва. Громадські 
організації розгорнули широку інформаційну 
та політичну діяльність, направлену на ви-
знання цих людей корінним населенням Перу 
та створення на території провінції найбіль-
шої резервації площею понад 2,5 млн гекта-
рів лісових масивів. Беатріс Уєртас в інтерв’ю 
«Гардіан» говорить, що визнання існування 
корінних мешканців примушує уряд вжити 
заходів для захисту їхніх основних прав [19]. 
Антропологи, екологи, активісти 15 років від-
стоювали збереження їхнього природного се-
редовища. Така довга боротьба лише за визна-
ння права називатися корінними мешканцями, 
насамперед, пов’язана з недовірою уряду до 
різного роду сенсаційних заяв про «відкриття» 
племен, які все ще живуть у «печерному віці». 

Здебільшого такі повідомлення виявлялися 
просто інформаційними фейками або хитрими 
маніпуляціями. Однак антрополог Девід Рі-
вєра, який проводив польові дослідження на 
цих теренах, стверджує, що місцеві мешканці 
займають ці території вже дуже довгий час і 
свідчення про їхню автохтонність є незапере-
чними [19].

В Україні історія з «корінними народа-
ми» раптом набула зовсім нового звучання та 
смислу після драматичних подій зими та по-
чатку березня 2014 року. 20 березня 2014 року 
Верховна Рада України без будь-якого обгово-
рення в надзвичайно драматичних зовнішньо 
та внутрішньополітичних умовах прийняла 
Постанову «Про Заяву Верховної Ради Укра-
їни щодо гарантій прав кримськотатарського 
народу у складі Української Держави», якою 
було оголошено цей етнос корінним народом 
України. У той момент частина парламенту 
розглядала цей закон як механізм протидії ро-
сійській окупації Криму. З того часу сам тер-
мін почав використовуватися в ЗМІ, соціаль-
них мережах та навіть в офіційних документах 
з посиланням на Декларацію «Про права ко-
рінних народів» ООН від 2007 року.

Отже, мета цього дослідження розглянути 
історію становлення руху за права корінних 

У статті розглянуто походження терміна «корінні народи» в політичному словнику сучасної України в порівнянні 
з його тлумаченням у Європі. Автор наполягає, що значення терміна змінювалося протягом останнього століття. До-
сліджено історію руху за права корінних народів у світі з початку ХХ ст. до прийняття Декларації ООН про права 
корінних народів у 2007 році.

Ключові слова: корінні народи, колективні права, Декларація ООН, культурний геноцид, асиміляція.

The genesis of the indigenous peoples term in modern Ukraine political dictionary in the comparison with European 
treatment is considered in the article. The author insists on the fact that its meaning has changed during the last century. He 
investigates the history of movement for the rights of indigenous peoples in the world from the early XXth century till the 
adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007. 

Keywords: indigenous peoples, collective rights, the United Nations Declaration, cultural genocide, assimilation.
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Розвідки та матеріали

народів у світі й порівняти зі смислами, що 
вкладають у цей термін в Україні.

В українській історіографії над цим питан-
ням досить плідно працює О. Козачук [5–8]. 
Саме йому належить низка публікацій, у яких 
висвітлюється рух за права корінних народів. 
Загалом ця проблема в Україні переважно 
була політизована, а отже, наукової літерату-
ри вкрай мало, особливо бракує порівняльно-
го аналізу українського та світового досвіду 
(за виключенням однієї невеликої статті вже 
згадуваного О. Козачука [9], у якій мало па-
ралелей між українськими реаліями та зару-
біжною практикою). Однією з перших праць, 
у якій розглядається питання термінології на 
науковому рівні була стаття російського вчено-
го С. Соколовського [13], вона містить досить 
розгорнутий огляд історії становлення самого 
терміна в радянській та пострадянській етно-
логії. Однак для нас найбільш цікава є розвід-
ка цього ж ученого, у якій він аналізує поняття 
«індігенності» або «аборигенності» у світовій 
юридичній та політичній практиці [14]. Зви-
чайно, не можна оминути розлогу статтю 
Н. Ханенко-Фрізен, що нещодавно вийшла 
в авторитетному часопису «Критика» [15]. 
Авторка, ґрунтуючись на власних спостере-
женнях, аналізує проблему «невидимості» 
корінних мешканців Канади. Ця стаття осо-
бливо корисна для нашої теми, оскільки в ній 
розкрито процес рецепції цієї проблеми через 
свідомість молодого покоління сучасних ка-
надців та відображено політику «примирення» 
як основу сучасного стану боротьби за права 
корінних мешканців.

Проблема статусу корінного населення є 
предметом вивчення і юристів. У 2005 році 
Б. Бабін захиcтив дисертацію, котра була при-
свячена аналізу статусу корінних народів [1]. 
Пізніше було опубліковано статтю Є. Само-
йленка [12], яка загалом повторює виклад та 
підсумки попередніх дослідників і має багато 
запозичень із статті С. Соколовського [13].

Сучасне трактування корінних народів 
ґрунтується на тезі, що будь-які спроби ви-
значення та окреслення осіб, яких можна вва-

жати корінними, ведуть тільки до подальшої 
дискримінації. Також наслідком спроб ввести 
право автохтонності або давності проживання, 
зазвичай, були конфлікти між самими індіа-
нцями, які були витісненні зі своїх земель у 
результаті вторгнення європейців. Відповід-
но, з метою недопущення дискримінації за-
стосовується принцип, за яким «корінними 
народами» можуть себе називати тільки самі 
представники корінних народів. Цей пункт 
був використаний у резолюції ООН, у ньому 
йдеться про заборону представникам більшос-
ті вводити додаткові маркери, що є ще одним 
кроком у напрямку збереження прав народів, 
які постраждали від панування колонізаторів. 
Це суто політичний підхід, який суперечить 
етнологічним дослідженням, створюючи низку 
непереборних труднощів, наприклад, непооди-
нокими є випадки, коли групи європейців на-
магалися себе зараховувати до корінних наро-
дів на територіях колишніх колоній [13, с. 66].

Серед усіх маркерів, котрі використовують-
ся у світовій практиці, науковці (О. Соколо-
вський, В. Кочарян, Є. Самойленко, Ф. Аба-
нідзе) природно називають чотири найбільш 
вживані – самоідентифікація, приналежність 
до меншини, збереження культурних і мовних 
особливостей та міцний духовний і господар-
ський зв’язок із землею, територіями, які насе-
ляють або населяли корінні народи. Світовий 
банк як установа, що надає реальну допомогу 
та здійснює фінансування проектів, спрямо-
ваних на збереження традиційного способу 
існування малих народів, має свою систему 
визначення. Спочатку такими маркерами для 
Світового банку були відсутність писемності 
або неграмотність більшості населення, ізо-
ляція, натуральне господарство, залежність 
форм господарювання від навколишнього се-
редовища [12, с. 210]. У 1995 році Світовий 
банк почав використовувати більш розмиті 
загальні визначення, в основу яких покладено 
«термінологічний плюралізм».

С. Соколовський, посилаючись на ново-
зеландського вченого Дж. Уолдрона, пише, 
що можна говорити про дві парадигми «інді-
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генності»: одна з них «континентальна», або 
Європейська (побудована переважно на трак-
туванні «індігенності» як особливого способу 
життя людини тісно пов’язаного з природнім 
середовищем, її ще називають економічною) та 
«тихоокеанська» (у якій ключовою ознакою є 
володіння землею на основі давності або пер-
винності) [14, с. 148].

В основних міжнародних правових до-
кументах народи, які мають статус корін-
них, визначаються за кількома принципами. 
У Конвенції Міжнародної організації праці 
(далі – МОП) 1957 року головною ознакою 
належності до корінних мешканців став пле-
мінний спосіб життя. Сам термін не розшиф-
ровувався додатково, але цілком було зрозумі-
ло, що мова йде про етнічні групи, які зберегли 
традиційні форми господарювання, засновані 
на привласнюючих формах економіки як осно-
ви життєзабезпечення.

Різний погляд на цю проблему у країнах, 
котрі сформувалися внаслідок експансії колоні-
альних імперій в епоху географічних відкриттів, 
адже саме на їхній території проживає найбіль-
ша кількість корінних народів. Держави, які 
здобули свою незалежність після розпаду коло-
ніальної системи в ХХ ст. в Азії та Африці, не 
визнають західну доктрину й термінологію та 
пропонують, щоб Декларація ООН «Про пра-
ва корінних народів» діяла виключно в Америці 
та Австралії. Окремі постколоніальні держави, 
зокрема Індія та Бангладеш, узагалі заявили, 
що не можуть визначити, хто є більш корінним 
народом з усього населення, яке проживає на 
їхній території [2, с. 410]. Зрештою, у путівни-
ку для правозахисників, який пояснює основні 
принципи Декларації ООН «Про права корін-
них народів...» зазначено: «Усе вищесказане 
свідчить про відсутність єдиного узгодженого 
визначення корінних народів. Незважаючи на 
дискусію, що триває, ключовий критерій само-
ідентифікації, як вираження права на самовиз-
начення корінних народів, набув сьогодні широ-
кого визнання» [3, с. 6].

Термін indigenous у значенні місцевий, ту-
більний використовувався ще в Давньому 

Римі й досить часто означав не тільки людей, 
але й породи тварин, традиції, богів або навіть 
сорти вина. З початком колоніальної експансії 
прибульці настільки були шоковані відмінними 
рисами культури місцевого населення, що дуже 
швидко термін тубільний почав вживатися в 
значенні відмінний від європейського, екстра-
вагантний і став основним маркером у ново-
створеній світоглядній системі «свій-чужий». 
Сам термін більше почали використовувати на 
позначення інакшості, окремішності. 

Зі здобуттям незалежності в країнах Пів-
нічної Америки, а потім Австралії та Нової 
Зеландії з’явилися свої бюрократичні установи, 
що почали опікуватися справами корінних меш-
канців. Однак самим аборигенам від цього ста-
вало не легше. Зламавши військовий опір своїх 
супротивників, нові господарі завойованого 
світу розпочали нищення етнічності індіанців. 
У 1869 році королева Великої Британії Вікто-
рія видала Акт, за яким уряд отримав право 
насильно відбирати дітей аборигенів у батьків і 
поміщати їх у спеціальні заклади з метою вихо-
вання та навчання, а насправді для повної аси-
міляції. Подібна доля не оминула й корінне на-
селення інших континентів. Політика асиміляції 
індіанців Північної Америки довго відбувалася 
під гаслом одного з фундаторів такої мережі ін-
тернатів Річарда Прата: «Убий індіанця – спа-
си людину». Подібні інтернати існували в Ка-
наді, США та Австралії. Урядові або релігійні 
організації насильно відбирали дітей у батьків 
та переміщали їх до закладів, де вони мали про-
йти примусову асиміляцію. Ця ганебна прак-
тика, яку зараз називають культурним геноци-
дом, широко розгорнулася в Австралії, Канаді 
та США наприкінці 1880-х років. У США, 
за О. Козачук, «Політика асиміляції індіанців 
досягла свого апогею на рубежі ХІХ–ХХ ст. 
Верховний суд США в рішенні, відомому як 
“Сполучені Штати проти Каґами”, зазначив, 
що “влада федерального уряду над залишками 
цієї колись могутньої, а тепер слабкої та нечис-
ленної раси необхідна як для її власного захис-
ту, так і для безпеки тих, у чиєму суспільстві 
вона буде існувати”» [6, с. 250].
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Розвідки та матеріали

Маленьких дітей індіанців насильно від-
бирали в батьків та відправляли в спеціаль-
ні інтернати, де вони мали пройти навчання 
та прилучення до культури панівного народу. 
У них віднімали одяг, забороняли спілкува-
тися з родичами та користуватися рідною мо-
вою. В інтернаті вони мали навчитися носити 
європейський костюм та зачіску, молитися, 
підпорядковуватися владі. Майже скрізь умо-
ви утримання були однаковими. Однаковими 
були й результати – більшість дітей не змогли 
адаптуватися, вони гинули або в стінах цих ін-
тернатів, або одразу після того, як залишали 
їх. У 1920-х роках міжвідомча комісія уряду 
США провела інспекцію цих закладів і ви-
явила, що дітей навчають лише примітивним 
навичкам – хлопчиків нехитрим ремеслам, 
а дівчат шиттю; самих дітей нерідко вико-
ристовують як безкоштовну робочу силу [18 
с. 373]. Багато дітей гинули від хвороб та по-
ганих умов. Через консервативний релігійний 
дух цих сегрегаційних закладів дітей часто 
принижували та карали за найменшу прови-
ну [15]. Незважаючи на спроби уряду щось 
змінити, заклади Пратта продовжували діяти 
в США аж до середини 1950-х років, навіть 
після того, як усі корінні американці отрима-
ли статус громадянина. В Австралії аналогічні 
«заклади освіти» все ще діяли і в 1960-х ро-
ках. Лише в 1990-х роках спробували під-
рахувати скільки дітей аборигенів Австралії 
пройшли через ці установи та скільки з них 
загинули в цих умовах. Остаточні цифри по-
страждалих підрахувати так і не вдалося. На-
томість австралійській уряд увів цілу програму 
вибачення, яка передбачає проведення різних 
заходів, спрямованих на досягнення миру та 
порозуміння між аборигенами та білою біль-
шістю Австралії.

У ХІХ та на початку ХХ ст. проблема ви-
живання корінних народів не була частиною 
великої політики й не виходила за межі інтере-
сів та повноважень місцевої колоніальної ад-
міністрації, в усякому разі до того часу, поки 
не спалахували криваві повстання тубільців, 
що намагалися здобути свободу. Уперше про 

надмірну жорстокість, що проявлялася в хи-
жацькому використанні ресурсів, експлуатації 
людей та відкритих актах геноциду міжнарод-
на спільнота почала говорити лише на почат-
ку 1900 років і це було пов’язано із злочинами 
бельгійського короля Леопольда. Король Лео-
польд створив добре відлагоджену систему ви-
зиску та терору на землях Конго, яка просто 
вражає своєю жорстокістю. На рубежі ХІХ–
ХХ ст. у газетах розгорнулася масова інфор-
маційна кампанія направлена проти бельгій-
ських колонізаторів. У європейських виданнях 
було опубліковано фотографії людей із відру-
баними кінцівками як доказ нелюдського пово-
дження з місцевими жителями. Так, на почат-
ку 1900-х років на міжнародному рівні почали 
говорити про злочини, які мали всі ознаки ге-
ноциду, спрямованого на знищення корінних 
народів Африки. І хоча під маскою справедли-
вого обурення європейських політиків ховалося 
бажання самим відібрати контроль над цими 
землями, уперше масові злочини європейців 
стали предметом активного обговорення в ба-
гатьох країнах та на міжнародному рівні.

Під час Першої світової війни європейці 
активно почали залучати корінні народи до 
участі у війську, заграючи із місцевими вож-
дями або лідерами та обіцяючи їм усе біль-
ше суверенітету. Після Другої світової війни 
людство намагалося унеможливити в майбут-
ньому жахіття тоталітарних режимів. Світова 
спільнота засудила будь-які прояви геноциду, 
що стало першим кроком у боротьбі за права 
корінних мешканців. У 1948 році було прийня-
то Міжнародну конвенцію «Про запобігання 
та покарання злочинів геноциду», яка також 
захищала й представників корінних народів. 
У 1957 році було прийнято Конвенцію МОП 
№ 107, що захищала права корінних жителів, 
засуджувала насильницькі дії проти них та за-
кликала не допускати винищення корінного 
населення світу.

Наступним кроком у боротьбі за права ет-
нічних громад, які здавна проживали на те-
риторії новостворених держав, стало право 
на збереження самобутності, окремішності. 
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Розвиток спільного ринку, засобів зв’язку та 
пересування призвели до стрімкої уніфікації 
культурного життя в другій половині ХХ ст. 
Європа, яка стрімко втрачала свою етнічну 
строкатість, намагалася зберегти культурне 
різноманіття хоча б серед народів, що опини-
лися на межі винищення. Тепер політика аси-
міляції була цілком відкинута та засуджена, 
а народи колишніх колоній отримали право на 
збереження та відтворення традиційного спо-
собу життя. Вивчення культурних відміннос-
тей стало предметом антропологічних студій, 
збереження традицій стали пріоритетними в 
політиці державних органів, які опікувалися 
правами корінних народів. У Конвенції МОП 
від 1957 року, яка захищала народи, що ве-
дуть племінний спосіб життя, усе ще помітні 
спроби інтегрувати аборигенів до соціально-
культурної системи розвинутих країн, але без 
використання «звичних» для європейських 
колонізаторів методів насилля та геноциду. 
У 1980-х роках патерналістське ставлення 
більшості до представників етнічних меншин 
вже було неактуальним. До того ж під час 
обговорення та підготовки підсумкових доку-
ментів за вимогою представників корінних на-
родів ідею інтеграції індіанців було відкинуто, 
і в Конвенції МОП № 168 від 1989 року її 
вже немає.

У другій половині 1960-х років корінні меш-
канці Австралії, Океанії, Північної Америки 
отримали право на свою власну культуру, а це 
означало, що міжнародні організації, правники 
та федеральні органи визнали за аборигенним 
населенням особливі привілеї. Враховуючи, що 
правова система цих країн побудована на ідеї 
рівності та єдиного права для всіх, найважче 
було визнати на загальнодержавному рівні, що 
окремі громадяни можуть володіти сувереніте-
том усередині країни. Нелегко було визнати, що 
кожна людина має право на власну етнічність, 
навіть якщо це суперечить інтересам більшос-
ті. Спосіб життя аборигенів, виховання дітей, 
традиційні форми користування природними 
ресурсами суперечили законам країн, у яких 
вони мешкали й громадянами яких вони фор-

мально були. Це протиріччя було найболючі-
шим, оскільки колективні права не відповідали 
правам людини. Однак під тиском активістів із 
руху за права людей та молодих активних інді-
анців уряди багатьох країн в 1960–1970-х ро-
ках пішли на поступки. Наприклад, уряд США 
в 1978 році прийняв закон «Про релігійну сво-
боду американських індіанців» та «Закон про 
охорону дитинства серед індіанців», які ви-
знали релігійні практики корінного населення 
країни (навіть використання психотропних ре-
човин), а суди племен отримали повноваження 
у сфері визнання опіки над малолітніми індіан-
цями [7, с. 151] .

Декларація ООН «Про права корінних на-
родів» робить найбільший акцент на колектив-
них правах, що є безпрецедентним випадком 
у міжнародних нормах про права людини [3, 
с.17]. Неймовірно, але комітет з прав людини 
ООН, який і розробив згадуваний документ, 
визнав, що колективне право на етнічність 
може переважати навіть права жінок або дітей. 
Наприклад, якщо права жінки на успадкуван-
ня майна, навчання або доступ до влади не су-
перечать традиційним формам, але є відверто 
дискримінаційними, то держава не має права 
втручатися [3, с. 17].

Збереження традиційного способу життя 
було неможливим без збереження природного 
середовища. Племена мандрівних збирачів та 
мисливців потребували для виживання зна-
чних територій, які в них відбирали монополії. 
Отже, не дати зникнути культурній самобут-
ності стало можливим тільки завдяки дотри-
манню традиційних форм господарювання, що 
могли існувати лише в ізольованих територі-
альних громадах. Власне, як пише В. Кочарян, 
загальновідомий давній міцний зв’язок корін-
них народів із землею, на якій вони прожива-
ють, є запорукою збереження їхньої самобут-
ності, а отже Конвенція МОП та Декларація 
ООН від 1995 року вимагає зосередити увагу 
на цих двох об’єктах захисту основ прав малих 
народів – землі та культурі [11, с.64]. Саме на 
рубежі 1980–1990-х років було запровадже-
но концепт «особливого зв’язку із землею», 
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Розвідки та матеріали

який був відсутній у декларації МОП від 
1957 року [13, с. 66].

У цей час аборигени розгорнули широку 
кампанію по боротьбі за «землю предків», що 
включала вже не тільки місця поховання, які 
вважалися священними, але й надра та при-
родні багатства. Земля, у широкому значенні 
екологічної системи, стала символом боротьби 
за права корінних народів, а ті, зі свого боку, 
асоціювалися зі збереженням природного 
ландшафту в тому вигляді в якому він існу-
вав до індустріальної революції. У багатьох 
країнах, зокрема в США та Канаді, справи 
стосовно аборигенів почали передавати депар-
таментам, які займалися проблемами землеко-
ристування та збереження ресурсів.

У той час набирав обертів і екологічний 
рух. Активісти неодноразово звертаються до 
проблем корінних народів, які для них були 
взірцем гармонійного співжиття людини та 
природи. Захоплюючись умілою адаптацією 
«реліктових» етносів до природного середови-
ща, активісти починають наділяти індіанців, 
часто бездоказово, високим рівнем екологіч-
ного світогляду [20, c. 89]. Боротьба за права 
корінних народів почала тісно переплітатися з 
боротьбою за екологічну безпеку. Збереження 
недоторканої, первинної природи оголошува-
лося важливим пріоритетом в міжнародній по-
літиці, а самі мешканці саван, прерій або джун-
глів стали частиною екологічної системи, яких 
також необхідно було зберегти. Саме в цей 
час сформувалася досить суперечлива схема 
взаємодії місцевих етнічних груп із великими 
міжнародними компаніями, які стрімко багаті-
ли на експлуатації природних ресурсів. Великі 
компанії використовували тактику своїх попе-
редників і продовжили вторгнення на землі ко-
рінних народів, тільки тепер замість гвинтівок 
та куль, вони використовували екскаватори та 
вантажівки. Руйнуючи хитку рівновагу у при-
роді, вони знищили систему життєзабезпечен-
ня етносів, яка базувалася переважно на при-
власнюючих формах господарювання. 

Подальше просування нових колонізаторів 
у дорогих костюмах примушувало корінних 

мешканців організовуватися та змагатися за 
свої права. Значну допомогу їм надавали ак-
тивісти екологічного руху, діячі церкви, пра-
возахисники. Почали виникати громадські та 
релігійні організації, з’явилися місцеві лідери, 
питання корінних народів набувало медійно-
го розголосу. Дуже скоро рух за права малих 
народів отримав широку політичну підтримку 
та був репрезентований і на міжнародній аре-
ні. У другій половині 1970-х років (уперше у 
світі)  виникли міжнародні організації корін-
них мешканців, які об’єднували надрегіональ-
ні групи індіанців Америки, а потім і всього 
світу. Численні приклади несправедливості 
з боку уряду та транснаціональних компаній 
примусили активістів удаватися до різних ме-
тодів боротьби – від мирних маршів до зброй-
ного протистояння. Урешті, цілком закономір-
но, що питання політичної самоорганізації та 
мобілізації змусило активістів сформулювати 
й політичні вимоги, які стали також частиною 
їхньої програми. У той момент, коли у світі по-
чинається активна дискусія навколо міжна-
родного визнання прав індіанців, самі корінні 
мешканці вже мали цілий комплекс вимог до 
урядів та міжнародних організацій. Ці вимоги 
зводяться до двох основних типів: політично-
го характеру, які можна розглядати як вимогу 
права на самовизначення, та економічного або 
культурного характеру – як вимогу права на 
землю [9, с. 69].

Урешті, боротьба за «землю предків», 
так стали позначати свої претензії абориге-
ни, вилилася в протистояння, що вийшло за 
межі мирних протестів. Показовою подією 
стала криза в 1990 році в маленькому містеч-
ку Ока, (Oka) що неподалік від Мельбурну. 
Місцеві групи індіанців мохаве ще з середини 
1970-х років почали організовано чинити опір 
поліції та уряду, котрі намагалися покласти 
край контрабанді та несанкціонованим азарт-
ним іграм на індіанських територіях, а коли 
місцевий уряд спробував віддати під поле 
для гольфу земельну ділянку, на якій розта-
шовувалися давні поховання мохаве, індіанці 
перекрили в’їзд у місто й створили озброєні 
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загони. Протистояння тривало 78 днів і за-
кінчилося капітуляцією влади. Протести ін-
діанців викликали масову підтримку в інших 
регіонах, а уряд розпочав перегляд своєї по-
літики щодо корінного населення. Навіть у 
питаннях визначення права власності на зем-
лю правова система Канади проявила неймо-
вірну гнучкість. У 1997 році суд Британської 
Колумбії визнав усно-історичні свідчення 
індіанців вагомим доказом у спірному питан-
ні за право володіти землею і саме цю подію 
Н. Хоменко-Фрізен вважає переломною в 
усталених відносинах між спадкоємцями ім-
перських культур і корінними народами, яких 
вони дискримінували [15].

Наприкінці 1980-х років ООН планувала 
визнати 1992 рік Міжнародним роком Ко-
лумба, але ця пропозиція раптом викликала 
шквал критики так само, як і святкування 
річниці першої експедиції в Австралію, тепер 
такі пам’ятні дати почали називати «святом 
колоніалізму» [10, с. 18–19]. Панування лі-
беральних ідеологій у суспільному житті, по-
ширення ідей мультикультуралізму та стрімке 
піднесення урядів лібералів задали зовсім ін-
ший напрям старій проблемі. У 1990-х роках 
уряди кількох провідних країн прийняли акти, 
які можна було б назвати покаянням за дії бі-
лих колонізаторів, або як їх почали йменувати 
«Акти вибачення». Наприклад, адміністрація 
Б. Клінтона в 1993 році видала Акт, яким ви-
знала участь США в ліквідації Королівства 
Гаваїв та офіційно попросила вибачення у всіх 
корінних гавайців (Native Hawaiians). На по-
чатку 1990-х років провінції Австралії поча-
ли приймати декларації, у яких постулювали 
вибачення білої більшості перед аборигенною 
меншиною. Урешті, виборці лібералів, котрі 
надовго закріпилися при владі в Австралії, 
вимагали офіційного вибачення, яке мав ви-
голосити прем’єр-міністр країни. 13 лютого 
2008 року голова країни К. Радд озвучив офі-
ційне вибачення за дії урядів та парламенту, 
які завдали шкоди корінному населенню кра-
їни та, зокрема, за політику, що призвела до 
появи «вкраденого покоління».

На сучасному етапі характер руху бороть-
би за права корінних мешканців поступово 
еволюціонував. Тепер право автохтонного 
населення на збереження власної культурної 
окремішності, своєї етнічності ніким не об-
межується, а навпаки, влада готова робити 
максимальні поступки для збереження муль-
тикультурності. Однак рух за права корінних 
народів давно переріс межі тільки боротьби за 
збереження власної культури, тепер це частина 
великого світового руху за права меншин.

Для прикладу необхідно згадати боротьбу 
індіанців проти нафтопроводу, що мав пройти 
через їхні землі у штаті Дакота і став відомим як 
протистояння в місті Стендінг-Році (Standing 
Rockprotest). Як пише антрополог Джаскаріан 
Діллан, Стендінг-Рок насамперед ілюструє, 
що боротьба за «справедливе» навколишнє 
середовище має бути визнана як боротьба за 
індіанський суверенітет [16]. Однак цей про-
тестний рух, який привернув увагу багатьох 
антропологів і можливо поклав початок ново-
му напрямку в американській антропології – 
вивчення культури протестів, давно вийшов 
за межі виключно права на збереження іден-
тичності самих індіанців. З поширенням теорії 
ідентичності американці все більше схильні 
бачити в цьому протесті символ боротьби за 
права усіх пригноблених. Наприклад, Джас-
каріан Діллан звертає увагу, що протестний 
рух у Стендінг-Році став майданчиком для об-
говорення й гендерної проблеми [16]. Власне з 
цієї статі ми бачимо, що протести у Стендінг-
Році стали символом боротьби за збереження 
навколишнього середовища, прав меншин та 
гендерну рівність. 

До подібних протестних акцій масово долу-
чилися представники ліберально налаштова-
них білих американців, особливо молодь, яка 
розглядає несправедливість щодо аборигенів  
як класичний кейс пригноблення меншості 
через їх відмінну ідентичність. Вони активно 
використовують індіанську символіку, націо-
нальний одяг, прикраси чи елементи костюма 
як своєрідний символ боротьби проти тих кон-
сервативних політичних інституцій, які їм не 
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подобаються. Крім того, конфлікти між індіа-
нцями та лідером республіканців Д. Трампом 
у минулому та його відверта антиіндіанська 
риторика зробила питання аборигенних наро-
дів навіть символом боротьби проти президен-
та Д. Трампа та його політики.

Водночас самі активісти руху за права ко-
рінних народів використовують термінологію 
та аргументи, які взяті з арсеналу правих кон-
серваторів. Вимагаючи певних преференцій, 
вони апелюють, насамперед, до власного пер-
винного перебування на цих територіях, вказу-
ючи, що нащадки давніх кочівників та мислив-
ців є справжнім «природнім станом людства» 
[17, с. 390]. Такі аргументи були доречними в 
ХІХ ст., але аж ніяк не у ХХІ. У сучасному сві-
ті будь-які згадки про давність або первинність 
проживання на певних територіях як право на 
привілей не можуть розглядатися як юридичний 
аргумент, адже мешканці всієї земної кулі є по-
суті мігрантами й спроби представників одних 
етнічних груп довести свою «ексклюзивність» 
є антинауковими. Однак використання теорії 
«давності проживання» як право на особливі 
права ́викликає стурбованість. Як пише Адам 
Купер, навіть серед найбільш радикальних пра-
вих націоналістів ніхто не додумався вимагати, 
наприклад, особливих прав для нащадків кель-
тів чи саксів у Британії, на противагу нащадкам 
романів, вікінгів, норманів чи навіть представ-
никам пізніших хвиль міграцій [17, с. 390].

Отже, спільним для руху за права корінних 
народів у світі на сучасному етапі є прагнення 
ліберально налаштованої молоді з досить за-
безпеченої білої більшості до загальної рівно-
сті та справедливості через усунення бар’єрів 
та відмінностей, що були викликані культур-
ними стереотипами в минулому. Почуття ко-
лективної провини за злочини проти меншин 
стали поштовхом до проведення велелюдних 
акцій у Канаді, США та Австралії під гасла-
ми, які використовували аборигени в боротьбі 
за свої права. У публічному просторі цих країн 
боротьба за права корінних народів стала сим-
волом у полеміці між лібералами та наростаю-
чим консервативним рухом.

Що ж відбувається з рухом за права корін-
них народів в Україні? Насамперед проблема-
тика корінних народів була артикульована ще з 
початком незалежності. Сам термін потрапив 
до політичного словника за часів перебудови, 
коли ще в СРСР почали активно говорити 
про ситуацію з «малочисельними народами», 
оскільки їхня доля була сумним доказом руси-
фікаторської, імперської політики радянського 
керівництва. З початком державного будів-
ництва в Україні правлячі групи балансували 
між етноцентриськими поглядами та залиш-
ками радянських ментальних штампів, адже 
пострадянська «еліта» була все ще глибоко 
закорінена в російську культурну та етнічну 
традицію й розглядала себе як наступницю ко-
лишніх «московських хазяїв». Софістика ра-
дянського інтернаціоналізму їм була близька 
та зрозуміла на інтуїтивному рівні. Відповідно 
сам термін вони розглядали як постколоніаль-
ний дискурс, звертаючи увагу, насамперед, на 
його антиімперський зміст.

Побоювання з боку вже українського «іс-
теблішменту» щодо терміна «корінний» було 
пов’язано також із спробою правих політичних 
груп упровадити етноцентричну парадигму в 
державному будівництві на початку 1990-х ро-
ків, в основі якої лежало усвідомлення права 
українців як етносу на формування власної 
держави на правах «автохтонності», «давнос-
ті», «закорінення». Відповідно, у політичному 
лексиконі України 1990-х років термін «ко-
рінний народ» найчастіше використовували в 
значенні український етнос, на противагу зру-
сифікованим українцям або представникам ро-
сійського етносу, котрі займали панівні позиції 
в політичному та соціальному житті молодої 
держави. Саме тому в Конституції України і 
з’явилася згадка про «корінні народи» у мно-
жині, але без конкретизації, які саме етноси і в 
якій кількості належать до цієї категорії. 

Тому не дивно, що в Енциклопедії сучасної 
України (ЕСУ) термін «корінні народи» визна-
чено як неусталений, полісемантичний, оскіль-
ки: «Притаманна вітчизняній термінопрактиці 
тенденція до підміни смислів посилена полі-
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тичними спекуляціями, перетворила дискурс 
про корінні народи у гостре протистояння» [4, 
с. 500]. Саме протистояння українські вчені 
пояснювали тим, що майже всі етнічні спіль-
ноти в тій чи іншій формі порушують питання, 
хто в країні «корінніший», опираючись на ста-
ру радянську формулу тотожності автохтон-
ності та «закорінення»[4, с. 500]. Отже, по-
ява в Конституції 1996 року терміна «корінні 
народи» цілком слушно, на наш погляд, трак-
тувалася як данина політичних спекуляцій та 
компромісів, якими було переповнене політич-
не життя України на початкових етапах держа-
вотворення. В уже цитованій вище Енцикло-
педії автори цілком неоднозначно висловилися 
стосовно цього питання: «Складна правова 
колізія пов’язана з присутністю в Конституції 
неіснуючих корінних народів, не тільки блокує 
процес вироблення в Україні концепції етнона-
ціональної політики, а й підтримує в суспіль-
стві досить високий стан латентної конфлік-
тності» [4, с. 501]. Для вирішення цієї колізії 
пропонують: «Для початку варто розмежува-
ти історико-етнографічні та політико-правові 
тлумачення “корінні народи” і чітко на влад-
ному рівні обґрунтувати відсутність в Україні 
етнічних спільнот, які можуть претендувати на 
преференції за ознакою відсталості чи слабо-
розвинутості» [4, с. 501].

Намагання кримських татар досягнути ста-
тусу корінного народу та отримати відповідні 
преференції було викликано як драматичними 
наслідками депортації, так і конфліктом з ро-
сійською меншиною, яка і в незалежній Україні 
продовжувала продукувати та підживлювати 
відверто антитатарські настрої, котрі базува-
лися на примітивних почуттях ксенофобії та 
відвертому російському шовінізмі. Власне, це 
єдина етнічна група, яка впродовж усього іс-
нування незалежності України робила спроби 
отримати статус «корінного народу». Намага-
ючись лобіювати закон про особливий статус 
кримських татар, лідери цієї етнічної групи 
зверталися до Парламенту України із зако-
нопроектами про визнання кримських татар 
корінним народом, апелюючи до концепту ав-

тохтонності. У своїх проектах вони викорис-
товували термін «етногенез», який, на думку 
авторів, мав би встановити їхнє право на осо-
бливий статус, що, як ми бачимо, цілком су-
перечить світовій практиці.

Прийняття Заяви Верховної Ради України 
щодо гарантій прав кримськотатарського наро-
ду від 20 березня 2014 року відбувалося в умо-
вах повної безпорадності центральних органів 
влади, які просто не змогли протидіяти росій-
ській агресії в Криму. Постанову було прийня-
то без жодних консультацій з експертним се-
редовищем, без обговорення на рівні наукових 
інституцій, які могли б внести свої пропозиції. 
Наївні сподівання розгублених та дезорієнто-
ваних парламентаріїв, що цей документ допо-
може відстояти Крим, не справдилися. Узагалі, 
прийняття цього закону було помилкою укра-
їнського парламенту, який не мав змоги в цей 
момент осягнути можливі наслідки.

Однак сьогодні все частіше можна почути 
вимоги привести українське законодавство до 
норм Декларації ООН «Про права корінних 
народів», яку підтримала й Україна. Відверто 
скажемо, що ніхто навіть не має щонаймен-
шого уявлення як і, головне, навіщо це треба 
зробити, адже ми тільки чуємо посилання на 
«світовий досвід». Наприклад, пропозиція 
О. Козачук використати досвід укладання 
договорів між урядом Канади та окремими 
племенами не витримує жодної критики, адже 
політику колоніалізму ХVІІ ст. неможливо ви-
користати в ХХІ ст. [9, с. 218]. 

Більшість країн ставляться досить обереж-
но до питання імплементації Декларації ООН 
«Про права корінних народів». Уряди Канади, 
США, Австралії розглядають цю декларацію 
як моральний імператив, як спосіб попросити 
вибачення й повністю дистанціюватися від 
злочинів та актів геноциду, які впроваджували 
попередні уряди цих країн. Президент США 
Б. Обама в грудні 2010 року заявив, що США 
приєднається до Декларації ООН. (У 2007 р. 
США, Канада, Австралія та Нова Зеландія 
голосували проти неї, а Україна утрималася.) 
Дійсно, США її визнали, але враховуючи, 
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Розвідки та матеріали

що термін «самовизначення», який записа-
ний в Декларації ООН суперечить Консти-
туції США, то американський Сенат ніколи 
не проголосує про узгодження законодавства 
країни з цією декларацією. У 2016 році мі-
ністр з питань корінних народів Канади Керол 
Бенет заявила, що Канада знімає свої запе-
речення стосовно тексту Декларації й обіцяє 
внести зміни у своє законодавство. Зважаючи 
на панування лібералів в уряді Канади, висо-
кий рівень ентузіазму з приводу самої Декла-
рації в ЗМІ та серед громадських активістів, 
законопроект С–262 (про узгодження зако-
нодавства країни з нормами Декларації) був 
направлений у Палату громад Канади, яку 
успішно пройшов у 2018 році. За цей закон 
проголосували виключно члени правлячої лі-
беральної партії, натомість консерватори голо-
сували проти. Наразі цей закон знаходиться в 
Сенаті Канади, де він пройшов уже перше та 
друге читання.

Отже, історія народів, які ми, виключаючи 
термінологічну плутанину, можемо називати 
корінними, це історія пригноблення, винищен-
ня та кривавої боротьби за свої права. Але 
протягом ста років усе змінювалося й зміню-
ється повсякчасно. На землях, що колись були 
завойовані європейцями, зараз виникли нові 
політичні системи. Для сучасного світу пи-
тання прав корінних народів – це не просто 
завдання збереження реліктових етносів, це 
вже давно щось більше. Сьогодні Декларація 
ООН, яку підтримала й Україна, трактується 
ледь не протилежно по обидва боки барикад. 
Для країн, що мають сумне та ганебне коло-
ніальне минуле, це швидше безболісний спо-
сіб покінчити з моральним вантажем історії, 
спроба дистанціюватися від расистської по-
літики попередніх поколінь. Враховуючи за-
гострення протистояння між консерваторами 
та лібералами в останні роки, це питання стало 
також частиною політичної боротьби, симво-
лом, що може мобілізувати електорат або по-
літичних прихильників. Для ліберальних кіл 
ідея суверенітету, максимальної незалежності 
від держави актуалізувалася в умовах небез-

пеки «консервативного повороту». Самі ж 
корінні народи вважають своїм головним за-
вданням – розширити суверенітет та здобути 
максимальну автономію, що буде ґрунтуватися 
на особливому колективному праві на землю. 
Незалежність від уряду для них має не сим-
волічний або моральний сенс, а цілком прагма-
тичний, підкріплений політичним впливом та 
суттєвими економічними преференціями.

Ситуація в Україні є цілком обернена. За-
ява Верховної Ради від 20 лютого 2014 року 
була прийнята в умовах російського вторгнен-
ня та окупації Криму і, найімовірніше, жоден 
із парламентаріїв не читав самої Декларації 
ООН, на яку посилається Верховна Рада. На-
віть при побіжному аналізі цього документу 
помітно загрози, які він містить для держав-
ного суверенітету України. Визнання окремих 
етнічних груп «корінними народами» України 
призведе до можливої втрати контролю над 
територіями, які будуть оголошені землями 
цих груп, що в умовах реальної небезпеки з 
боку Росії є більш ніж реальним сценарієм. 
У статті 30 Декларації ООН «Про права ко-
рінних народів» прямо заборонено проводити 
військову діяльність на цих територіях, що в 
умовах неоголошеної війни, яка триває на Схо-
ді України є абсолютно неприйнятним. Треба 
відверто сказати, що на сьогодні не існує жод-
ного консенсусу в суспільстві стосовно цього 
питання, навпаки, спільна небезпека об’єднала 
представників різних національностей і будь-
які процеси дезінтеграції як такі, що руйну-
ють безпеку нашої держави, сприймаються 
більшістю населення цілком негативно. Отже, 
перенесення світового досвіду з імплементації 
прав корінних народів в українські реалії є не-
далекоглядним політичним кроком, який по-
требує широкого обговорення з обов’язковим 
залученням фахівців етнологів.

Насамкінець нагадую, що рух за права 
індіанців призвів до зростання популярнос-
ті культурної антропології та етнології у світі. 
У багатьох провідних університетах було від-
крито десятки, якщо не сотні кафедр з ви-
вчення історії та культури корінних народів 
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(Aboriginalstudies), які нерідко фінансували-
ся урядом. В Україні ж, навпаки, ліквідація 
спеціальності етнологія у вузах, скорочення 
курсів та, як наслідок, відсутність фахівців із 

етнології призвели до термінологічної плута-
нини, відвертих маніпуляцій та спроб механіч-
но перенести, скопіювати західний досвід на 
українські політичні реалії.
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Summary

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples has been adopted in 2007. Some 
countries (New Zealand, Australia, Canada and USA) have refused to pass it because of the contradictions 
to their low system. However recently they have changed opinion and admitted it. Ukrainian Parliament 
confirms this Declaration in 2014 suddenly after the Crimean Republic has been attacked and occupied by 
the Russian Federation. Movement for the rights of indigenous peoples is one of the painful pages in the world 
history. Governments of the USA or the Great Britain have tried to adopt indigenous peoples levelling their 
ethnicity, removing them to boarding schools since 1950s–1960s. This policy is called cultural genocide. 
It is condemned by world community. International organizations consider rights of indigenous peoples as 
inalienable part of movement for human rights and it is a basement of current development.

Movement for indigenous peoples rights coincides with the raising of ecological consciousness in the 
second part of the XX century. In general Europeans belief that many indigenous peoples live in harmony 
with surroundings and they use aboriginal symbols to avoid earth or water pollution. Meanwhile, the general 
conflict is generated by contradiction between people rights and collective rights of indigenous peoples. In 
the present time almost all rights of indigenous peoples are preserved by low and government in North 
America or Australian, but Asian and African countries support them not enough.

Case of Ukraine is different because it is a postcolonial country which has got independence not a 
long time ago. Ukrainian anthropologists (ethnologists) are isolated from the consideration of the statement 
proposed by Ukrainian Parliament in the February, 20 2014 because it has been caused by dramatic 
political events. 

Keywords: indigenous peoples, collective rights, the United Nations Declaration, cultural genocide, 
assimilation.
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СКОТАРСТВО

Записано у 1920-х роках
у с. Новопавлівка Миколаївського повіту  

Херсонської губернії
від жінки (62 р.) та чоловіка (67 р.)

(АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 
ф. 1-2, од. зб. 268, арк. 255–262 зв.)

Народні погляди на скотину. Це будьто 
то говорять, шо коні, коти, собаки – то не-
благословенні, а то все благословенне. Як 
яке мнясо їдять, то це благословенна худоба, 
а як яке не їдять, то це неблагословенна. Так 
з предків повелось. Є скотина, говорять, шо 
підвіяна – вона буває паралічна. Той параліч 
буває времньом – крива, боком ходить, голо-
ву гне, а тоді через день-два зовсім попустить. 
То це нечистий у його війшов. Виганяють не-
чистого – такі молитви читають. Є такі люди, 
шо вигонять, тілько рідко-рідко є такі. 

Свяченого не годиться давати коням, 
а чого – не знаю. Роговій худобі дають і ві-
вцям дають, а свиням – не знаю.

Душі немає в худоби, кажуть, шо пара є: як 
тільки дихає, то й пара є. А як нема вже духу, 
як не дихає, то вже й пари немає. 

Люди говорять, шо на Святий вечір, на 
другий, худоба розмовляє, і корови, й коні, 
й кури, а тільки сама я не чула. Як має десь 
їхать у яке-небудь горе, то воно, бідне, аж но-
гами гребе. Перед смертю дядька Ївана, Боже, 
як сильно його коні гребли в конюшні, як Їван 
мав померти, – значить, скотина причувала, 
шо мають загребти хазяїна. 

Кароокий кінь – це крепкий кінь. Як не 
лягає кінь, то кажуть, шо він здоровий. Як у 
його очі справні, не порчені, то йому було до-
бре із замолоду, він кох́аний у свого хазяїна. 

Масть сіра між волами – найкраща, то як 
не Голубан, то Сірман; а чорні, руді, рабі – не 
йдуть, не красіві. 

Як напрасно скотину бити, то й Бог карає 
ту людину, шо немилосердна на скотину.

З конини мало хто їсть: адні татари та ко-
новоди. Із кота, з собаки, з оленя не їдять; 
з верблюда не їдять; з ослюка – не знаю. 

Робочу худобу дужче шанують од неробо-
чої: як зерно, як мука – то це все для коней, 
бо це дуже трудяща худоба. І зімою, хоч вони 
не роблять, а годують їх краще, як рогову 
скотину.

Пропоновані увазі читача архівні тексти є частиною польових записів, здійснених 
за програмами Кабінету примітивної культури (під керівництвом К. Грушевської) у се-
лах Баштанка, Новопавлівка та інших поселеннях колишнього Миколаївського повіту 
Херсонщини. Учасниками експедицій з дослідження Полудневої (Степової) України 
стали Теодор Матвійович Гавриленко (співробітник Кабінету примітивної культури, 
голова Етнографічної секції краєзнавчого гуртка Київського інституту народної ос-
віти) та Юрій Тимофійович Сербул (секретар згаданої етнографічної секції, учитель 
історії) – вихідці із сіл, де й було проведено два обстеження. Наслідком їхніх студій 
стала фіксація «старших форм економічного побуту», чабанського й рибальського 
промислів (Т. Гавриленко), парубоцьких і дівоцьких громад (Ю. Сербул). Результа-
ти цих досліджень були частково опубліковані, проте більшість із них у рукописному 
вигляді зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського).
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Скотарський календар. Моляться для 
худоби і почитують Антонія і Федос́ія (це 
за коні). А за рогову скотину – Власій. А не 
празнують їх. Як яке вже прийдеться горе на 
скотину, то й наймають молебень за здоровля 
скотини. Протів Юрія обсипають свяченим 
маком кругом корови і мажуть свяченим салом 
дійки, шоб відьма не одбирала молока.

Як прийде на Святий вечір (первий) муж-
чинський пол уперед у хату – будуть бички, 
лошачки, баранчики; а як із женського полу – 
будуть телички, ягнички. А курей замічають 
так: як є гарних крашанок багато, то виберуть, 
шоб не були такі, як решето, крашанки, а довгі 
й криві – то півники; а як вибереш круглесень-
кі, то будуть самі курочки.

На другий Святий вечір та[к] б[у]вало: бе-
руть кропило і роблять хрестики на дверах́ у 
конюшні, кроплять скотину, ходять із книшом 
під пахою по дворі і двір кроплять, комору, 
обору. А то ше бачила, шо дід ходить по дво-
рі кропить, а хлопець ходить держить два пи-
ріжки і пиріжок їсть; а на шо воно, то не знаю, 
мабуть, шоб цілий год було шо їсти. Накорм-
люють на Голодну кутю скотину добре, шоб 
скотина не була голодна. На Перву кутю як сі-
дають вечерять, уперед кидають на стелю куті 
і кажуть: «Морозе, морозе, просим вечерять, 
та не поморозь нам телят, ягнят, лошат, пше-
ниці, ячменю, дітей, курей». А тоді вечеряють.

Не роблять скотиною, починаючи з Чисто-
го четверга аж до Ознесенія; уже тоді їдуть у 
базар, а нічого важкого не роблять, даже люди 
і ті празнували четверги. 

З великодного свяченого – салом мажуть 
дойки, шоб не репались (як репаються). Шка-
ралупи з біленьких свячених крашанок, яєць, 
ховають, і як зробиться більмо в скотини, 
тоді ту шкаралупку розтирають на муку і тоді 
дудочкою задувають у воко, і тоді пропадає 
більмо. А свячені крихточки дають курчаткам, 
шоб були живі, шоб не пропадали.

В прошлім годі Васька й Мишка на ніч го-
нили на Юрія скот на росу. А навпроті чого 
вони гонили – не знаю. Шось то вони заміча-
ють, шось то вони знають.

Первий раз на пашу весною вигонять усе, 
шоб у легкий день – у п’ятницю або в середу. 
Понеділок – так важкий день. Згонять всі 
у один день; рідко хто не пожене. Виносять 
хліб, або калач, або перепічку, пастухові, шоб 
скотині Бог дав благополучія і шоб скотина 
ішла до дому із череди. А на Паску дають 
дві крашанки пастухові, або пасочку білу, 
харошу, або калач гарний, шоб чуствував, 
шоб жалів скотину, шоб не бив, шоб пас ха-
рашо, – за то йому дають. «Вигонщина» то 
називається, шо дають пастухові. Виганяють 
скотину первий день свяченою вербою, шоб 
худоба держалась череди, шоб не тікала до 
дому. Виганяють уперве, як сонечко зійде, не 
до сходу сонця.

Пасуть, доки договор. Є такі, шо дого-
варуються до пилипівчаних Заговин, а ті – 
до Миколая Зімнього або доки сніг упаде. 
Як корову женуть у череду, то кажуть: «Іде 
моя корова на зелену діброву росу збивать, 
користи шукать». Увечері стрічає і говорить: 
«Ходила моя (руда, лиса) корова росу збива-
ла, користи шукала». А як напувають: «Пий, 
моя корова, не бійся опою, сам Сус Христос 
у ці воді купався, цеї води не боявся. Не бій-
ся й ти ні оппою, ні перепою». Потом опять: 
«Земля Тетяна, Вода Оліяна, обливаєш ти 
луги, береги, каміня і креміня, улий мої корові 
молока у вімня». 

Уночі протів Юрія і протів Паски телята 
ночують з матір’ю, шоб відьма не одбірала 
молока.

Про відьом. Беруть масло і жарать його на 
сковороді або в казані. Жарать його хто й зна 
як до схода сонця. Прибігає Явдошка Тереш-
кова, а Сомичка варе, жаре. «Тітко, позичте 
мені мішка!». А Сомичкі сказали, шоб вона 
нічого не позичала, як буде варить чи жарить 
те масло (бо в корови в неї відьма молоко оді-
брала), а тільки примічала, хто прийде. То Со-
мичка не дала їй мішка. Через який час прибі-
гає Явдошка оп’ять: «Тітко, дайте мені сита!». 
Не дала вона й сита її, сказала, шо нема дома. 
Прибігає вона й третій раз, а та жаре. «Тіт-
ко, позичте мені голки». Вона од совісті взяла 
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З експедиційних досліджень

тай дала голку. Дала її голку. От приходить та 
жінка, котора вчила її, шо робить нада: «Ну, 
шо, – каже, – хто приходив?». Каже: «Тереш-
кова Явдошка». – «А шо, дали її шо-небудь 
чи ні?» – «Та дала голку». – «Ну, тепер ві-
зьміть цю корову та хоч продайте, бо вже нічо-
го не зробите». Та вона взяла її на налигач та 
на ярмарок, тай продала. А собі купила другу.

А ше так ловлять відьмаків, шо викидають 
од Жилавого понеділка аж до самої Паски 
вербички на хату. І так кажен понеділок вики-
дають, аж до самої Паски. Перед Паскою, як 
паски печуть, тоді на паски напалюють тими 
вербичками. Неприменно відьма прибіжить 
чогось позичать. Прибігла до Фені Котляро-
вої – квасу. А хто прибіг? Дядина. Аж очі 
палають. Хотіла взнать, хто відьма. Аж тут 
дядина прийшла.

Назбірать тридевять хрестиків (соломки на 
землі лежать навхрест) і в молоко їх, і в мо-
лоці киплятить ті хрестики до схід сонця. То 
відь ма прийде і шось буде просить. Або ж буде 
казать: «На шо ти оце печеш, на шо ти оце ва-
риш?». І так узнають відьму.

Протів Великого посту, на Пущіння, сиру 
взять у рот і переночувать із тим сиром. По-
том заховать його, держать до Паски, доки 
паски святить. Як іти на Всіношну з паска-
ми, так тоді із тим сиром іти до церкви. Так 
відьми будуть видирати той сир і кататься на 
йому будуть, і бить його будуть. І він тоді усіх 
відьмів буде бачити із тим сиром. Тільки він 
должен так зробить: прийти у церкву із вечера 
і стоять все времня, з церкви не виходить, не 
оглядуваться навкруги, а тоді як уже вийде з 
обхожденієм, то тоді вже вони будуть просить 
у його і все. 

Скидаються відьми, кажуть, і в собаки. 
Ловлять їх і через колесо, через маточину; а як, 
не знаю. Тут була в нас Сириветничка, так од-
рубали ночою собаці ногу, а оказалося жінці.

Випас худоби. Згонять увесь скот на то-
локу. Толока обществен́а. На толоці пасуть 
корови, окроме ходить черідка телят і свиней, 
окроме – отара овець, як кончають возови-
цю – в табун коні гонять. Як велике село, то 

кажний куток має і свою череду коров, і че-
рідку телят із свиньми, і отару овець, і табун 
коней. Не буває так, шоб два села мали одну 
череду. Гуси пасуть кажний собі. Усе наше 
село та вибрали собі недавно одну масть: 
прямо, як глянь у череду, та все руді та руді, 
а сіріх і рабіх мало, прямо, наче німецька або 
жидівська череда. Наймає пастуха обчество, 
громада. Каже, яка громада, така й рада. Так 
як тільки начне весна розкриваться, так січас і 
наймають. На сходку збираються. Стає яких 
штук два-три, которі хотять пасти, тоді ціну 
збивають один другому. Той хоче сціки, а той 
ше нижче. Молодий пастух краще – год 35–
38, такий не дуже молодий у нас пастух. І шоб 
пастух не здававсь на підпасичів, часом кров 
нападе чи шо-небудь. Жене пастух на тирло 
до кирниці і стоїть часа два або й три. Як ско-
тина буває бореться і кров піде, скот сильно 
реве – чує ту кров. Є такі люди, шо збирають 
на тирлі «кирпич» після скоту. Шо вигонщи-
на – вигонщина, шо великодне – великодне, 
а то ше петровське дають: оце завтра Петра, 
а сьогодні пастух їздить із діжкою, і кажда 
душа чуствительна несе мисочку сира і ложку 
масла. Чи є в його (пастуха) корова, чи нема в 
його корови, то на те не замічають. Тепер цьо-
го вже не чуть. Січас дєлають такий порядок: 
ізбірають чоловіка, і він особенно записує, хто 
дав, хто не дав пастухові плату. А раньше, то 
було пастух сам ходить. То були такі, шо пла-
тили, а були й такі крутії, шо цілу зіму пастух 
ходить до їх, нічого не дають. Первий раз пла-
тять по гривенику чи шо – це коли вигонщина, 
а другий раз – на Петра, а третій раз – уже, 
як кончають пасти. Ото корову женеш, то без 
грошей не жени. В прошлім годі, як прийшло 
з придсоюзу – бумага – шоб пастухам ше й 
одежу справили – сіряки, то люди зробили со-
вет такий: «Давай будем пасти самі». Та одно-
го дня збереться три-чотирі мужики і женуть, 
на другий день другі. І так пасли із тиждень, 
як не більше, всю череду. А то позапрошед́ший 
год ше так було: допасли пастухи до Заговин 
тай не схотіли. А тепло так, харашо! Так не за-
ставиш їх пасти. А паші мало в людей. І пас-
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ли по черзі, аж покамись сніг не впав; даже 
на Крищенія пасли – тепло було. Тільки пас-
ли не всю череду, а кажна вулиця собі пасла. 
В прошлім годі весною мало було на толоки 
паші, так люди наймали хлопчаків або дівчат 
і своїх хлопчаків пускали із своїми коровами, 
і так пасли на своєму сінокосові кажний сам 
собі, звались «самопаси».

Знахарство у скотарстві. Привозили 
люди з Янкуватої одного діда, так признавав-
ся, шо він опир – і не боїться, і не стидиться, 
каже, шо «я опир». Він до усякої худоби знав. 
І він робив тутечки коровам, шоб молоко було: 
заправляв шо-то в роги, херавимський ладан 
і ше якесь зіля, якусь пшеничку. Провертіли 
в правім рогові дірку, і він забив у ту діроч-
ку осиковий кілок і воском замазав. Платили 
йому добре. Брав так, шо чуть пальців не видно 
було. Та й завезли того діда назад. А коровам 
то не дуже помагало. Коновали поправляють 
тільки коні, не чуть, шоб вони поправляли ко-
ров. Мабуть, таких немає, шо одно шось до ху-
доби зна, а так коли шось знає, то порядошно 
вже знає. Як немає в корови молока, то беруть 
відро, ідуть до кирниці, переговорять Оче-
наш і тоді кажуть: «Добре утро, кирничко-се-
стричко, у тебе жили наповняються водою із 
камінів, із кремінів і со всіх сточників, шоб так 
у мої́ корови прибуло молоко із жил, із роси, із 
води і зо всього їда ́ і зо всього питя». Беруть 
ту воду і обмивають вімня і морду її, коліна, 
і тоді її напувають; як вона не хоче пить, то 
кроплять тою водичкою сіно чи висівки, шо 
вона їсть.

Як ідеш доїть та присядеш коло корови, по-
миєш дойки чистою водою непочатою, помоли-
ся Оченаш і говориш так: «Ви зорі зірниці, ви 
божі світлиці, ізійдіть на наш двір, принесіть 
збір, красній (чи лисій, чи якій) корові багато 
молока, густої сметани і товстого сира. Я гово-
ру божими словами, а своїми устами». Девять 
раз отако говорить нада. Доїть і так говорить.

Як обмочу корові цицьки непочатою водою, 
як напуваю або дою, той говорю: «Земля Тетя-
на, вода Оліяна, обмиваєш ти луги і береги, ка-
міня й креміня, улий мої́ корові молока у вімня».

Як нема в корови молока, то печуть хліб 
нового місяця у четвер первий уночі, до дня 
шоб його витягнуть. А тоді перерізать хліб, 
мнякушку вибрать, а ту половинку, шкуринки 
ті, упустить у кирницю на шнурочку, перего-
ворить Оченаш і оп’ять же говорить: «Земля 
Тетяна, вода Оліяна...». І постоїть той хліб 
часа полтора у тій криниці, і тоді витягнуть 
до схода сонця, шоб ніхто з кирниці не тягнув 
воду, і дають той хліб корові, шоб та корова 
йзіла. І беруть вінчальний перстень, і доять 
через перстень корову, і приказують: «Як у 
лісі сокира сама на себе тупорища рубає, так я, 
новорождена, молитвена раба божа (ім’я), свої́ 
худобі одмовляю і примовляю, шоб була ко-
ристь і з роси, і з води, і з їди, і з усякого питя».

Як забіжить корова, то беруть віхоть со-
ломи, кладуть її під піч і підпалять і кричать 
у піч: «Дим угору, а сіра (чи руда, чи лиса, чи 
яка) до дому!». І так до трьох раз. І так то бу-
ває збувається. Так саме можна кликать всяку 
худобу – і собаку, і вівцю, й коняку.

Як украдуть корову або коняку, чи шо инше 
з худоби, находять такого чоловіка, которий знає 
протів цього одмовляти, то він і робе так. Знімає 
з стола стільницю, перевертає стіл ніжками до-
гори і навпаки перевертає стільницю, кладе на 
ніжки, знімає ікону і тоже ниць кладе на стіль-
ницю. Бере цілий житній хліб і перевертає його 
до гори спідкою, і тоді накриває усе скатеркою 
навиворіт, потім розміряють, де саме середина од 
ніжок і од боків, і завірчують під столом у землю 
свердлом, і примовляють: «Шоб ти так завертів-
ся у цей час у дорозі, як цей свердел у землі». По-
вторяють так, поки свердел не закрутять по саму 
ручку. І в цей час, де це захопить злодія, дальші 
він не піде: або зблудить, або його шо налякає, 
або покине худобу.

***
Шоб лікувати скотину, збирають ше зіля 

всяке. Зіля збирають в один день – на Симо-
на Зол́ота. Як зривають зіля, то примовляють: 
«Святий Кузьма й Дем’ян на це зіля орав, свя-
та Діва Марія сіяла, а свята Варвара це зіля 
рвала, нам на поміч давала. Амінь». 
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З експедиційних досліджень

1. Заячий холодок – од того, коли скоти-
на мочить не може. Варять його у воді і на-
пувають худобу. 2. Різец́ь – протів того, як в 
середині ріже худобі, понос і кривавий, і такий 
буває. Варять і дають пить. 3. Залізняќ – по-
собляє од ранів, од усякої пухлятини знаружі; 
варять, обливають пухлятину і припарку кла-
дуть із його. 4. Подорожник – як обріже де 
або зробить скотина скотині рану, всякі рани; 
прикладають подорожник до рани і об’язують. 
І воно помагає і людині, і скотині. 5. Заяча 
крівця, або звіробой́, – од нутреної болєзні. 
Варять і напувають скотину. Буває колька коле 
або холодної води нап’ється та застигне кров. 
6. Петрів́ батіѓ – од живота. Варять і напува-
ють. Всякій худобі. 7. Деревій́ – од нутреної 
болєзні – буває скотина потягається та моро-
зить її. Варять і напувають. В бутилку лиють 
і з бутилки напувають. 8. Полин́ – од того, 
шо й деревій. Варять і напувають з пляшки. 
9. Гориц́віт – копають з корінчиками, роблять 
накол́и скотині і пускають ті корінчики туди, 
в ті дірочки, у ті наколи. Це од телію. Після 
того натягує дряні з-попід кожі, даже з серед-
ини, по-під шкурою, і витікає. 10. Дівина ́ – од 
червей. У понеділок до схід сонця ту траву 
нахиляють, каміньом прикладають, Оченаш 
переговорать і кажуть: «Я тоді тебе пустю із-
під цього каміня, як у мої корови (чи телиці, чи 
коняки) черви випадуть». 11. Філін́ник – од 
червей. Помагає без ніякої примови. Рвуть 
його. Як молодий, то беруть з його сок і со-
ком закапують де черви, і вони вилазять; а як 
старий філін́ник, то присушують і труть його 
на порошок, і засипають порошком ту рану, де 
черви, і вони пропадають. Це на всяку скоти-
ну. 12. Коров’ят́ник (дурман́, блекота)́ – поміч 
усякій скотині. Іслі черви, так його товчуть і 
видушують сок, і закапують тим соком, і по-
гибають черви. Не примовляють нічого.

1. Є двохжильні коні, дуже здорові, в їх 
манесенькіх нема; крепкі дуже, шо за двох 
можуть потягнуть, для хазяйства вони не го-
дяться, а тільки для війська. Каже: «Я б ку-
пив, та він двохжильний». Бо в якому дворі 
цей кінь здохне, то після його у цього хазяїна 

12 штук ше здохне. Хоч як хочеш, хоч пере-
бирайся, хоч шоб там не було. Дві жили ці 
шукати у холкі, де кончаїця грива: піднімеш 
передню ногу, образуїця на холкі широка і гли-
бока яма, де находиться дві жили товсті. Шоб 
не дохли далі 12 коней, треба замісто того ку-
пить 12 кож і продать або спалить їх, стребить, 
і 12 голов конячих нужно назбірать і спалить 
або закопать. Як бачуть, шо двохжильна ко-
няка має здохнуть, то виводять її в степ, уби-
вають її із ружа і покидають її із вуздечкою, 
і шкури не знімають. Тоді вже не будуть зди-
хать ще 12 штук. Двохжильні корови бувають, 
звуться «маликуваті»: у неї одне ребро зовсім 
коротеньке, і там яма широка. Як здохне, то 
здохне ше 12 штук. Шоб не було, треба про-
дать, зарізать; а як здохне, – робить те саме, 
як і коняка двохжильна здохне. 2. Коли в ко-
ней гризь, називається коняка «гризювата», то 
треба «золоту масть» класти. 3. Як у скотини 
більмо буває, так беруть свіжого «кирпичу» од 
тої самої скотини у тряпку і вішають у димарі 
до схода сонця у понеділок. До трьох день про-
паде більмо. Як вішають «кирпич», то примов-
ляють: «Так як ізсохне цей “кирпич” у димарі, 
так шоб погибло більмо на глазу (такі то скоти-
ні)». А перед примовою ше й Оченаш читають. 
4. Од перелогів (потягається, качається, ни-
титься) у рогової скотини і в коней. Перетяга-
ють скотину дєцькими штанами – перві шта-
ни у хлопця – по під ноги передні, під черево, 
під задні ноги і через спину; на відлі перетя-
гують; роблять це три рази. Як перетягують, 
проказують Оченаш і примовляють: «Летів 
Переліт через попів двір, сів на воротях в чер-
воних чоботях, тут тобі не панувать, жовтої 
кості не ламать, білого тіла не сушить, червоної 
криві не в’ялить; іди собі в очерета, у болота, 
у глібокі озера, де кури не співають, собачого 
гласу немає, там тобі житіє, жиліще, прохла-
діліще, крепко-накрепко. Амінь». І так девять 
раз. 5. Од опою – як гарячих коней напувать, 
або й воли чи корови, тільки коні найбільше, 
вони все в роботі. Приведуть їх до води; а як 
ведуть, кажуть молитву «Богородиця Діво». 
Приведуть до води тай примовляють: «Пийте, 
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мої коні (воли...), цю воду, не бійтеся оппою, 
сам Сус Христос у ці воді купавсь і цеї води не 
боявсь, не бійтесь ні оппою, ні перепою». Ко-
трий цьому віре, то сміло нехай напуває, хоч би 
мило з їх котилось; а хто не віре, сумліваєть-
ся, луче нехай не напуває гарячіх. 6. Як реве 
скотина, кладуть косу на порозі рано до схід 
сонця, тільки не в неділю, і перегонять. При-
мовляють: «Як ця коса косила всяке зело, так 
шоб іскосила усяке зло». Тричі переводять і 
тричі примовляють. І не ревтиме.

***
Шоб матка не гуляла по скільки раз, як 

зривається вона вчастуху, то привязують до 
шиї солом’яну вустілку з чобота. На Святий 
вечір перед Різдвом кладуть у чобіт вустілку 
з околоту і аж на другий Святий вечір, перед 
Крещенійом, виймають, переміняють і ту саму 
вустілку й чіпляють на шию у тряпці для пере-
міни гуляння. Найпізніша пора для парування 
коровам – август. Луче, шоб гнав мужчина до 
бугая корову. Як у п’ятницю, середу й субо-
ту – будуть тьолки; як у понеділок, четвер, 
вівторок – буде бик. Так саме і инша худоба 
і птиця. Для кобил найпізніше – май. Для 
овець – декаб́ер найпізніший. Кобилу «спус-
кають» із жеребцем. Корова «ганяє» сама за 
бугаєм, а як ведуть її до бугая, зветься «одгу-
лять». Погуляла, побігала, коли плод зачався. 
Баранів пускають до овець «для маркотан́ія»; 
свиню до кнура женуть, шоб «одполювала». 
Коняка ирже, назад дивиться все, як треба па-
руваться їй, міниться, на місці не стоїть, кру-
титься; тоді ведуть до жеребця пробувать, чи 
буде вона «приймать», а як шо буде «одбивать», 
то шось инше. І корова так саме реве, крутить-
ся, і ведуть до бугая пробувать: як б’ється, то 
шось їй инше – у шос́ь недобре вступила, буває 
сажу висипають, мішки трусять од борошна де 
не слід, сорочки грязні стирають та вилиють 
під ноги скотині, і як туди скотина набіжить, 
то недобре. Як борони тягнуть через двір і як 
перегнать там корову або кобилу, коли пере-
тягнуть уже борону, то ад цього перед тьолом 
матка виходе. Це нада слідить строго, це перва 

придмета для худоби. Шоб тільній корові не 
давать солі, через лад не давать помий і шоб 
води не обпивалась багато, бо може залить 
теля. І даже залилося так у Біди у Яшки. По-
росній свині не давать багато сироватки, ко-
билі жеребній ніззя давать солі, кітній вівці не 
можна багато води обпиваться. Всяка матка, 
шоб була у чистоті, в сухому, шоб була під-
стеляна повище під задніми ногами, шоб мат-
ка рівно була, а не внизу. Як хочуть, шоб був 
лошачок (чи бичок), ведуть до жеребця (чи до 
бугая) у понеділок, вівторок, четвер; а як те-
личка, лошичка – у середу, п’ятницю, суботу. 
Шоб лисі телята були, мажуть комин на Ме-
ланки, а шоб гладкі були, мажуть припічок (на 
Меланки). Або увечері на Меланки роблять 
карбики на маленькій палички і кидають у жо-
луб, і напувають там рано скот, це коли хочуть, 
шоб були лошата і телята рябо або перісті. Як 
теля найдеться дома, не в полі, то треба брать 
його в хату соломою або у корзину і так його 
нести, не мішком і не рядном, потому шо буде 
теля жувать одежу. Як шось у дворі найдеть-
ся, то нічого не позичають, не продають нічого, 
шоб молоко було в корови; отак саме і лоша, бо 
не буде держаться двору цього: або забіжить, 
або одставать буде, десь заблуде. На кобилу не 
можна сідать до трьох день верхом, бо буде за-
бігать лоша. Як шо все благополучно у корови 
чи в кобили, то знахаря не кличуть, а як не-
благополучно, то й кличуть, думають, шо таке 
шо-небудь поможе. Каже: «Поможись – не 
поможись, а ти, вузлику, роз’яжись». Як най-
деться шось – теля або лоша чи ягня, – кро-
плять його свяченою або стрітеною водою, шоб 
не зглазили, шоб не наврочили. Як кроплять, 
переговорять Оченаш і примовляють: «Мати 
водиця, обмиваця годиця». Шоб на молоко не 
зазіхали, уперве (і всякий раз), шоб не казали, 
шо багато його, то трохи нада присолить – не 
буде молоко врочливе. Це коли сусіді даєш чи 
продаєш, чи на сириварню несеш, бо друге є 
таке, шо на молоко гляне: «Мгу!». Наврочить, 
і вже корові тоді вадитиме. Хто не боїться, хто 
знає коло скотини, той і буде коло неї, коли 
найдеться шось, теля чи лоша. Є другі такі, шо 
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забороняють первого дні дивитись на приплід, 
шоб не зглазить. Як найдеться теля, то коли 
прийдеш первий, говориш: «Слава тобі, Госпо-
ди, шо Господь дав благополучно». А вже коли 
приходять чужі люди, говорять, шо «на сир 
та на масло, дай Боже, на користь». Як ягня 
найдеться, кажуть: «Дай Боже, на користь». 
А хазяїн говорить: «Спасіба». Ті корови, кото-
рі без теляти дояться, од їх теля приймають сі-
час, шоб не облизала, шоб вона не ревал́а, шоб 
благополучно стояла, а то буде ревать, ногами 
тупать. Як первістка утелиться, то беруть од 
молодої курки, шо перву крашанку ізнесе, і ро-
блять у тім яйці малесеньку-манєню дірочку, 
і випустять усе – і білок, і жовток, і наллють 
у ту дірочку молока, затулять ту дірочку і ви-
копають ямку у коцюбах (де коцюби стоять), 
і закопають ту крашанку од первістки корови і 
перве од первої курки, шоб не одібрала відьма 
молока. У перве молоко (молозиво) бють кра-
шанки, кладуть його в піч, присолюють і при-
солодюють, і дають сусідам, дають рідні, їдять 
самі, і п’ють воду після його і кажуть: «Шоб 
Бог дав ваші корові і з роси, і з води, і з висо-
кого неба користь». Або: «Шоб у вашої корови 
було так молока, як води». Як отелиться коро-
ва, і виганяють її первий раз чи й другий раз 
у череду, дають їй хліба й солі і примовляють: 
«Іде моя корова (руда, сіра, лиса чи яка) у зе-
лену діброву, росу збивать, користі шукать».

Кобил доять тільки на лікарство – отак 
хто не здужає серцем, больний, малокровія, то 
п’ють те здоєне молоко і помагає. Раньче по-
всігда були дійниці дерев’яні, тепер у відро до-
ють – це найкраще: хоч і вдаре корова, то не 
розіб’є. Як молоко куди носять, накривають, 
шоб не наврочить. На Великдень баба забо-
ронила мені дать молоко з двору, а не сказала 
чого. А так кому хочеться дать чи молока, чи 
сира, чи масла, то дасиш. Як даси коли молока 
у своїм глечику, то вже ті люди должні дать у 
глечик хліба й солі, шоб дать корові, шоб була 
користь. Коли беруть ластівінят де-небудь у 
дворі, а особливо коли б’ють, то буде в коро-
ви молоко з кровлю. Через це ніколи не треба 
трогать ластівінят і ластівок. Коли підлетить 

ластівка під вімня, у корови буває молоко з 
кровлю. Коли молоко порчене, з кровлю, то 
доять його під ноги корові, не в дійницю. Як од 
цього не поможе, то тоді доять у дійницю чи в 
відро, несуть на воду (на річку, на ставок) і ка-
жуть: «Земля Тетяна, вода Оліяна, обмиваєш 
ти луги, береги, каміня, креміня, прийми це 
молоко порчене у воду, а влий мої́ корові моло-
ка у вімня». Молоко виливають у річку, а води 
приносять, обмиють корові вімня, очі, морду, 
коліна і тоді, як вона не схоче пить, кроплять 
пашу ту, шо вона їсть, тою водою. Роблять це 
хазяйка, хазяїн, а як вони не вміють, то люди 
роблять.

Коли вариться молоко або збіжить, так 
ніззя його ножом обшкребти, бо будуть дійки 
тріскаться, треба на те место кинуть солі, шоб 
сіль потріщала, а-ні линуть води. 

Як корова не хоче стоять, коли доїш, набе-
реш води із відра кружкою, підеш до корови 
тай крикнеш до сімейства: «Ідіть сюди, шо це 
таке, шось ось є». От вони прибіжать – там 
двоє чи троє – глядь у кружку, в кружки нема 
нічого, одна водичка. Вони сміються: «Та тут 
же нема нічого!». «Отак, – каже, – шоб наші 
корові не було нічого». Бере, обливає тою во-
дою вімня, очі, всю морду і доє.

Купівля, продаж і обмін скоту. Которий 
хароший хазяїн, той сам не продає худоби, 
а советуїся; а которий, то шо надумає і зро-
бить мовчки. Шоб удачний продаж був, то 
тоді як женуть або ведуть продавать корову 
чи коняку, то візьмуть свячену вербичку з-під 
стропи, разів три свяченою вербичкою ляп-
нуть тай оп’ять під стріп покладуть: торкають 
свяченою вербою, шоб купці хватались за ту 
скотину. А оп’ять чула так: як купують корову, 
а корова, звини, впачкається, то беруть і «кир-
пич» той до дому, як шо корову куплять. А як 
корова не пачкає, а мочить, то луче не бери, не 
купуй тої корови – вона нікудишна буде. Ні-
коли не маю я привички, шоб я продаю і шоб я 
жаліла. І ніколи не можна повести продавать 
тої худоби, за которою плачуть – уже вона не 
піде рукою. Одна жінка хотіла продать коро-
ву без налигача, корову продає, а налигача не 
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дає. Тай не схотіли купці купить у неї корови. 
А оцей, шо продав нам корову, котора здохла, 
та не дав налигача, а дав ланцух. А кажуть, 
шо на залізі нікзя корови купувать. І шо з того 
доброго вийшло? Шо вона через 27 день та 
іздохла. Не можна купувать коняки без об-
ротьки чи нової, чи то старої, а корови – без 
налигача: не піде рукою, нема толку. Нада за-
мічать, як купувать, дивиться на фіст. Як не 
обрізаний фіст коло самої ріпиці, то купуй, 
а тільки обрізаний, то луче не купуй, бо не по-
ведеш. Купив один чоловік корову з обрізаним 
хвостом (один заметив та не купив, а другий 
не знав цеї рахуби та купив), і вона удома як 
начала ревать, як начала ревать, не їла, не пила 
і третього дня здохла. Це я чула на ярмарку. 
Як куплять корову, тай коняку те саме, то хоч 
перед ворітьми, а хоч перед конюшенним поро-
гом стелять пояс або пряжку, або рушник; і як 
корові, то дають хліба й солі тай кажуть: «На 
тобі хліба й солі, а ти нам дай користі», – і тоді 
переводять, шоб держалась того двора, у ко-
торий іде. А як коняку переводять, то стелять 
на воротях пояс тай кажуть: «Шоб ти до цього 
двора привикала і не втікала».

Котрому пригляділась коняка на ярмар-
ці, на базарі, питає: «Продажня коняка?». 
Той одвічає: «Продажня» (або «ні», як не 
продажня). – «Сціки за неї?». І начинають 
торгувать. Той каже сціки, а той каже: «Ба-
гато. А сціки не буде?» – «О, ні, не буде!» – 
«А як же буде?» – «А отак, як я кажу, менш 
не буде; скидаю із сотні (там двацять чи де-
сять). Хоч, бери, то будем сватами, а ні, то 
йди». А як уже сходяться, б’ють по руках 
один одного. «Господи, поможи!» – «Дай, 
Господи, в добрий час». Як давніше, то ше й 
христились, тепер виводиться. Проводять. 
Як побачать, шо ціла, то пробують. Як до-
бре, то плате гроші. Продавець дає коняку з 
поли своєму сватові (один одного звуть «сва-
том», як торгуються). Той бере за повід по-
лою, передає повід у другу руку, проводить 
коняку на один ступінь і з передньої ноги 
бере землі у руку, і потер по спині од самої 
холки аж до хвоста, а тоді ще плесне по спині 

рукою: «Скачи здорова та будь знакома». Той 
же сват, шо продав, підходить та й б’є коняку 
як не рукою, то батурою: «Не жалій за ста-
рим хазяїном». А як баришник купив, то не 
каже: «Скачи здорова та будь знакома», – 
а каже: «Щоб ти так держалась, як сорока 
на тину», – шоб, знаця, скоро продать. Ко-
няку з вуздечкою не продають, як у вуздечці 
є залізо, а купляють оброть або кусок кана-
ту: з залізом не можна продавать, якийсь-то 
придмет є, так не годиться. Як купець гроші 
дав, запивають свати могоричем: «Шоб тобі 
коняка пішла рукою, а мені гроші в пользу». 
Коли йдуть купувати худобу, дивляться, чи 
не перейшов хто впорожні, чи не переїхав з 
бочкою порожньою; дивляться на погоду, 
шоб одна була, чи ясно, чи хмарно, чи шо там; 
як дурна погода – тут тобі дощ, тут тобі сніг, 
тут тобі вишкіриться, – то при такій дурній 
погоді не купляють. 

Масть підбірають, яка по дворі йде. А як 
узнать, яка масть по дворі йде? Хазяїн двора, 
як побаче перву ластівку весною, обкрутиця у 
праву сторону три рази на п’яті на однім місці 
і тоді з середини ямки беруть землю, і див-
ляться у ту землю, і бачать шерсть таку, яка 
йде хазяїнові по дворі: чи біла, чи чорна, чи 
сива. Як по дворі масть, знацьця й домовий 
любе. А як цього хазяїн не знає, то знацьця 
коняка од домовика страдає. Яку масть домо-
вий любить, заплітає їй гриву і буде сита, а ко-
тру не любе, то навпаки – заповстює гриву 
й хвіст, і буде худа і завсігди мокра. Домовий 
живе коло коней і коло кіз. У салдатах мають 
у конюшнях цапа, шоб домовий гуляв з ним, 
шоб коні свободні були, шоб він їм не шкодив. 
Чіпляють в людей у нас у конюшні сороку або 
ворону вбиту, шоб домовик не шкодив коням, 
то він на сороці катаїця або її зовсім боїця. Бо 
домовий муче коняку ту, котору він не любе. 
Кажуть так, шо коняка та буде ноччю часов в 
11 або 12 мокра аж до мила, а то все він на ні[й] 
скаче і лоскоче її. Помінять корову на коняку 
або коняку на корову – не годиця. Є старин-
на пословиця, шо як промінять «гей» на «но», 
а «но» на г..., не буде ні тому пользи, ні тому. 
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З експедиційних досліджень

А ні, то треба доложувать шось до коняки, чи 
мішок хліба, чи шо. І як продасиш корову та 
купуєш коняку, чи продасиш коняку, а купуєш 
корову, треба доложувать до своїх грошей кур-
ми: продать курей чи крашанок, яєць; хоч би 
грошей у тебе й більше було, то тіх треба од-
ложить, оставить, а курей продать і доложить, 
тоді вже куплять.

***
Треба, шоб у хаті об’язательно був кіт. Як у 

кого кота нема, то кажуть, шо «такий бідний, 
шо й кота за пічью нема». Як кіт землю шкре-
бе, то вітер буде. Як кіт умиваїця і поглядає у 
яку сторону, то з тої сторони і гості будуть. Як 
кіт ляже на землі, аж хвоста одкине (зімою), 
то на другий день буде тепло. Як кіт лізе в піч, 
ховаїця, – буде холодно.

Як хароший чоловік, то собака й рвать не 
буде, а як нехай він буде й близький, а буде 
злобит́ель, так собака готов його й розірвать. 
Як собака заводить і держить голову не вгору 
і не на вулицю, то вже він сам (собака) загине, 
сказиться. Як собака заводе і держе вгору го-
лову, то буде падіж на худобу, а як держе голо-
ву на вулицю, то вже має хазяїн або хазяйка 
умерти. Хортів ложать спать у хаті ше й по-
душку дає, і їсти варять їм, шоб варене було.

Кури, як садять, то так говорять: «Я тебе 
садю, шоб ти сиділа, як камінь у воді, а гріла 
крашанки, як сонце воду». Як виносять уперве 
на двір курчата з хати, то тоді говорять: «Со-
роки, ворони, шуляки, не бачти моїх курчат». 
Як курка співає, то не добра річ, шось має 
вмерти. Беруть міряють нею од стола до поро-
га; як припаде голова на порозі, то одрубають 

голову, а її можна йзісти, голову закинуть, а як 
фіст, – то фоста, і тоді вже не буде нічого пога-
ного, уже вона не буде співати. Як от курка хо-
дить по чужих дворах: чи несеця, чи так при-
стає, то взять її за крильця і обвести кругом 
стола або кругом столба три рази, і тоді буде 
держаця хати. Як уперве пускають каченят на 
воду, то примовляють: «Сороки та ворони, та 
шуляки, не бачти моїх качат».

Голуби свої шоб не залітали, так рвуть з 
хвоста пір’я і кладуть у те сідало, де вони бу-
дуть висидювать. Так само, коли піймають 
чужака, то рвуть з хвоста пір’я і ховають де-
небудь у голубник. Голубник як новий закла-
дають, то вперед усього рвуть пір’я у всіх своїх 
голубів і кладуть у пічурках (голубники вико-
пані в землі). Коли піймаєш чужака, то тре-
ба вирвать якесь пір’я у крильцях (це тільки 
голуб’ятники знають), тоді можна голуба і не 
боркать, а пускать. 

Де-які люди не їдять голубів, того шо голу-
би, коли розп’яли Христа, то вони прилєтіли 
і воркотали «вур-вур, вур-вур», шо він умер. 
Через це їх розводять, люблять і їх не їсть ніх-
то з христіян, це христіянська птиця. А гороб-
ці, коли замучили Христа, то вони прилетіли і 
вроді сміюця: «Джів-джів! Джів-джів!». <...> 

***
Коли вибірають место під конюшню, нада 

на всіх чотирьох вуглах насипать на ніч по жмі-
ньочки жита. Як на ранок буде жито ціле, не 
розкидане, то значиця можна строїця. А мо-
жеть так, шо гляди на однім вуглі буде розки-
дане, а тоді вже посовують трошки, на ступінь 
чи шо, – иначе вибірають место.
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ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ 

ЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Віталій Іванчишен, Віталіна Юрченко, 
Олександр Головко

22 січня 2019 року на базі Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології 
(ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України 
відбувся круглий стіл «Україна децентралізу-
ється: історико-культурна спадщина та циві-
лізаційний вибір», організований спільними 
зусиллями представників Українського кризо-
вого медіа-центру (УКМЦ) в межах Програми 
USAID DOBRE «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність», наукових 
співробітників та Ради молодих учених ІМФЕ.

Перебіг реформи з децентралізації отримує 
дедалі більший резонанс у сучасному соціогу-
манітарному дискурсі. Ці нововведення мають 
цілу когорту як прихильників, так і супротив-
ників, є також ті, хто поки що зайняв очіку-
вальну позицію. Це пов’язано насамперед з 
тим, що реформа з децентралізації в Україні, 
яка розпочалася 2014 року, проходить нерів-
номірно й з неоднаковою швидкістю в різних 
регіонах нашої держави, подекуди ще потребу-
ючи активізації місцевих самоврядних ініціа-
тив. Саме тому такі зустрічі у форматі обго-
ворення проблемних аспектів, представлення 
кращих результатів, налагодження комуніка-
ції між нау ковцями, управлінськими колами 
та громадськістю мають на меті вироблення 
ефективного механізму взаємодії в царині ре-
алізації соціокультурної й наукової політики.

Ірина Малик та Ганна Коломієць, опираю-
чись на діяльність, пов’язану з комунікуван-
ням щодо реформи органів місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади 
в межах Програми USAID DOBRE, пред-
ставили її поточні результати. Обравши до-
ступний і водночас ефективний спосіб подачі 
інформації, диспутантки висвітлили історичні 
аспекти розробки та втілення адміністративної 

реформи в Україні (починаючи з 1998 року), 
описали сучасні проблеми та стратегічні пла-
ни щодо утворення й успішного розвитку но-
вих громад. Зокрема, дискурсивною серед 
присутніх стала теза щодо подальшого шляху 
втілення децентралізації в Україні, оскільки 
добровільний принцип об’єднання себе ви-
черпує й необхідним є адміністративний вплив 
(примус) на процес (з огляду на європейський 
досвід). Підсилює актуальність такого питан-
ня невпинне наближення місцевих виборів у 
2020 році й доцільність їх проведення на новій 
територіальній основі.

І. Малик зауважила, що реформа органів 
місцевого самоврядування й територіальної 
організації влади заслуговує на увагу з боку 
науковців і потребує їхньої участі в досліджен-
ні, аналізі та виробленні моделей поширення 
досвіду й наслідків, можливих застережень 
як в Україні, так і за її межами. Представниці 
Українського кризового медіа-центру слуш-
но наголосили, що найважливішим ресурсом 
громади є її активні мешканці, людський ка-
пітал як один із особливих видів економічних 
ресурсів, а вже потім – земля, бюджет, май-
но, місцева економіка. Спроможність людей у 
співпраці застосовувати свої знання, навички, 
таланти є рушійною силою ефективного функ-
ціонування територіальної самоорганізації 
мешканців громад. 

Рівень поінформованості громадян, їхнє 
ставлення до реформи, сучасні форми та спо-
соби їхньої консолідації – це актуальні пи-
тання функціонування ОТГ, що вимагають 
детального розгляду і в етнологічній площині. 
Саме етнологи-експедиційники, дослідження 
яких є переважно локально-регіональні, є до-
сить мобільними, мають навички з фіксації 
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неформальних соціальних зв’язків та взаємо-
дій, уміють налагоджувати комунікацію з ад-
міністрацією та мешканцями на місцях, а тому 
можуть взяти активну участь у вивченні поді-
бних процесів. 

Виступ Олександра Корінного, міського 
голови м. Новоукраїнки Кіровоградської об-
ласті, голови Новоукраїнської ОТГ, очільника 
Асоціації об’єднаних громад, створив особли-
вий «настрій». Основний меседж практика-
реа лізатора реформи полягав у тому, що задля 
успішного функціонування громади потрібні 
місцеві ініціативи, активна праця фахівців, 
залучення кожного представника до різнома-
нітних задумів та проектів. Доповідач висло-
вив свої міркування щодо «децентралізації», 
яка, на його думку, полягає в переході системи 
управління з вертикальної в горизонтальну 
площину. Добробут об’єднаної громади за-
лежить від ефективного механізму виборів її 
очільника, адже за словами пана Олександра, 
довіра населення є чи найважливішою преро-
гативою формування та реалізації програми 
дій кожної ОТГ. 

Доповідь О. Корінного була підкріпле-
на мультимедійним супроводом, котрий ві-
дображав його розповідь у двох напрямах: 
ілюстрації здобутків громади на основі її 
економічного зростання. Очільник ОТГ 
акцентував увагу на превалюючому інстру-
ментарії забезпечення добробуту сучасної 
громади на основі формування власних бю-
джетних ресурсів, залучення міжнародних 
коштів і фінансових можливостей держави 
(субвенцій, тощо). Опираючись на власний 
психолого-педагогічний досвід успішного 
управління, О. Корінний надав практичні ре-
комендації щодо управління громадою, про-
будження місцевої ініціативи, зацікавлення 
різних статево-вікових груп діяти та творити 
задля розвитку спільноти.

Серед досягнень Новоукраїнської ОТГ її 
голова відзначив високий ступінь самоорга-
нізації місцевого населення. Зокрема, коли 
виникла потреба в ремонті приміщення для 
новоствореного Інституту розвитку грома-

ди, показовою виявилася добровільна участь 
(толока) вчителів, приватних підприємців, 
усіх охочих. По-новому місцева спільнота від-
значає й державні свята, організацією яких 
займається Молодіжний парламент. Можли-
вість улаштувати свято за власним сценарієм 
сприяє прояву ініціативи і приваблює більше 
глядачів. Показовим є успішне функціонуван-
ня у громаді неполітичних громадських органі-
зацій: Інституту третьої молодості, спортивних 
організацій, «Жіночої ради». Остання власни-
ми зусиллями розробила проект зі створення 
Центру для майбутніх і молодих матерів – 
«Мам-центр», який наразі вже функціонує і є 
досить популярним.

Місцева громада має можливість проявити 
себе в розробці та втіленні власних задумів, 
беручи участь у конкурсі «Громада і влада ра-
зом». Уже вдалося реалізувати проект моло-
діжного парку, облаштувати майданчики для 
дозвілля тощо. Задля підвищення фаховості 
трудового потенціалу населення за рахунок 
міжнародних проектів організовуються тре-
нінги й семінари, що дає можливість підвищи-
ти професійний рівень працюючих і подолати 
«кадровий голод» на території багатьох сіл. 
Успішно функціонує й інститут волонтерства 
за такими напрямками: з розвитку громади, 
молодіжного середовища, поліпшення якості 
розвитку шкільної освіти. 

Доповідачем були названі нові можливос-
ті (функції) нинішньої об’єднаної громади: 
місцевий економічний розвиток, утримання 
інфраструктури, планування розвитку та за-
будови території, благоустрій, житлово-кому-
нальні послуги, функціонування сфер соціа-
льної допомоги, первинна охорона здоров’я, 
швидка медична допомога, дошкільна, серед-
ня шкільна, позашкільна освіта, охорона пра-
вопорядку (муніципальна варта), пасажир-
ські перевезення.

Окрім економічних та управлінських по-
вноважень, об’єднана громада займається 
розвитком культурно-освітньої сфери з метою 
формування майбутніх освічених та креатив-
них кадрів, вихованням патріотичних якостей 
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у зростаючого покоління та забезпеченням 
інформаційної безпеки держави загалом. Ціл-
ком логічним підсумком першого засідання 
круглого столу була домовленість його учас-
ників щодо подальшої співпраці. Така коо-
перація стане можливою найближчим часом 
через проведення етнологічних досліджень на 

теренах Новоукраїнської (та інших) ОТГ за-
для вивчення історико-культурної спадщини 
регіону й виявлення можливостей практичного 
застосування результатів цих експедиційних 
студій як в освітньо-науковій діяльності, так і 
для напрацювання пропозицій і рекомендацій 
місцевим та державним органам влади.

О. Корінний про досвід функціонування Новоукраїнської ОТГ.  
м. Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2018 р. 

Світлина О. Головка
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УКРАЇНСЬКЕ ПРИАЗОВ’Я В КОНТЕКСТІ 
МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

(з експедиційних рефлексій 2018 року)
Любов Боса,  
Олена Таран

У звідомленнях, які повсякчас надходять зі 
Сходу, міститься важлива інформація про те, 
що Маріуполь та прилеглі до нього терени за-
лишаються і нині стратегічними районами для 
утримання ситуації під контролем української 
держави. Культурна складова не менш важли-
ва, а то й визначальна для українського вибору 
місцевих мешканців, незалежно від того, до якої 
етноспільноти вони належать. Саме такий кон-
текст ураховувався нами під час перебування в 
Донецькій області (вересень 2018 р.) з метою 
збирання матеріалів до академічного багато-
томного видання «Етнографічний образ сучас-
ної України» (іл. 7, 9). З огляду на ці міркуван-
ня, ми також охоче відгукнулися на запрошення 
керівництва Маріупольського державного уні-
верситету (далі – МДУ) взяти участь у все-
українському круглому столі «Культурна іден-
тифікація української нації на Донбасі», який 
тоді проходив у місті. Це була унікальна нагода 
побачити оптику місцевого експертного середо-
вища щодо ідентифікаційних процесів та стану 
міжкультурних взаємодій на цих теренах.

Отже, після творчих зустрічей з викладача-
ми і студентами історичного факультету, спів-
робітниками наукової бібліотеки, презентацій 
наукових видань ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
ми мали можливість познайомитися з місцеви-
ми науковцями та громадськими діячами, які 
у своїй більшості формують українське куль-
турне середовище у краї. Цей захід проходив 
у рамках щорічного пісенного фестивалю, од-
ним з модераторів якого є активний громад-
ський діяч Анатолій Бутенко. У положенні про 
фестиваль читаємо: «На початку 2014 року в 
Маріуполі був свій Майдан. Завдяки гро-
мадським і волонтерським діячам на тисячних 
акціях, що пройшли в центрі міста, грома-
да рішуче заявила: “Донбас – це Україна!”, 

“Маріуполь – Україна!” – і це волевиявлення 
почули й інші держави Європи і світу. Фести-
валь-конкурс хорових і вокальних колективів 
“Українська пісня єднає нас” – один з тих ве-
личних заходів, який на підставах спільної іс-
торії, культури й української мови має за мету 
об’єднання».

У невимушеній творчій атмосфері ми скла-
ли уявлення про історико-краєзнавчі, культу-
рологічні, соціологічні дослідження з проблем 
ідентичності. Переконливою була доповідь 
доцента кафедри історичних дисциплін МДУ 
Вадима Коробки щодо історії заснування 
Маріуполя. Він також акцентував увагу на 
численних дискусіях щодо козацької спадщи-
ни краю, Кальміуської паланки Вольностей 
Війська Запорозького тощо. Говорили і про 
важливість якісної університетської освіти. 
Професор Богдан Слющинський як зразок 
наводив освітню систему Японії, у якій значне 
місце посідає вивчення народної творчості, що 
впливає на усвідомлення власної громадян-
ської та національної належності [6]. Пору-
шувалося багато інших питань щодо взаємо-
відносин місцевих етноспільнот, ролі «місць 
пам’яті» в ідентифікаційних процесах, патрі-
отичному вихованні тощо. У результаті обго-
ворення заявлених проблем учасники заходу 
дійшли висновку про необхідність неуперед-
жених ретельних досліджень усіх складових 
культури Приазовського краю.

Однак уже в наступні дні нашого відря-
дження ми повсякчас стикалися з певними 
задавненими стереотипами (щоправда, харак-
терними і для інших теренів Півдня та Сходу 
України), які можна умовно звести до таких 
3-х типів:

1. Українська культура Приазов’я – це 
культура пізніх переселенців з інших регіонів, 
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то ж чи потрібно її прискіпливо вивчати? (Від-
повідали, що вивчати потрібно в будь-якому 
разі, адже процеси адаптації, взаємовпли-
ви, трансформації – важливий предмет до-
слідження. Як правило, українство тривалий 
час тут перебувало у ролі так званої мовчазної 
більшості).

2. Нічого вагомого українські переселенці 
не запропонували, натомість повністю асимі-
лювалися, увійшовши до загальної російсько-
мовної маси, що забула своє коріння. (Відомий 
вплив тоталітарної машини на всі етнокуль-
турні процеси, проте історія містить достатньо 
прикладів стійкості, творчої самореалізації. 
Відтак завжди їх можна виявити, вивчити і 
представити загалу). 

3. Потрібно розвивати сучасну культуру, 
яка цікавить молодь, а не оглядатися в минуле. 
(Але чи можливий лише односторонній рух? 
Без укорінення, вивчення себе ми отримаємо 
нові зони конфлікту. Потрібними є обидва 
процеси).

Щодо останнього твердження, то відразу 
зауважимо, що фаворитом тут є «грецький 
варіант» уявлень про належний стан культу-
ри. Даються взнаки і спрямованість сучасних 
міжнародних культурних проектів, поїздки до 
Греції, вивчення новогрецької мови, що саме по 
собі є абсолютно позитивним. Водночас деякі 
маріупольці переконані у власній «еллінській» 
належності й намагаються протиставити себе 
«грекам-татарам» 1. Навіть у школах подеку-
ди розповідають про сучасних маріупольців як 
прямих спадкоємців мешканців античних міст. 

У музеях є цікаві колекції (іл. 4) зразків 
грецької культури, яка здебільшого містить 
кримськотатарські компоненти. Трапляєть-
ся багато й українських взаємопроникнень 
(насамперед ідеться про крій сорочок, коло-
ристику та техніку вишивки), про що розпо-
відали нам самі наукові співробітники музеїв. 
Водночас здивували деякі підходи місцевих 
музейників до представлення етнографічних 
матеріалів. В одній з брошур подано інфор-
мацію таким чином: «Быт и культура украин-
ских переселенцев, – а далі, – быт и культура 

греческого, русского, еврейского, немецкого 
населения». Чому українців так наполегливо 
ідентифікують як переселенців, на відміну від 
представників інших етноспільнот? Ця диле-
ма зародилася, вочевидь, ще перед російсько-
українською війною 2014 року і має спільні з 
«рускім міром» та донбаською регіональною 
ідентичністю витоки.

Проте в смт Нікольське ми отримали дея-
кі свідчення щодо можливостей гармонійного 
співіснування в сучасному культурному про-
сторі представників різних етноспільнот. При-
нагідно нагадаємо, що населення цього району 
(переважна більшість) завжди ідентифікувало 
себе українцями, попри те, що раніше сільські 
школи також були суцільно російськомовни-
ми. Навіть вимушені переселенці 1950-х років 
із західних областей також масово переходи-
ли на російську, як повідомляли в с. Бойо-
ве (Нікольський р-н). «А що ж, якщо десь в 
установах не говориш по-руські, – за людей 
не щитали. Я довго не могла говорити та й 
зараз майже не володію [російською мовою]. 
А діти – то вже інша справа». Донька-шко-
лярка цієї респондентки розповідала, що за-
раз всі діти у Нікольському ліцеї надзвичайно 
патріотично налаштовані, щоправда, україн-
ською розмовляють лише на уроках і вдома. 
Як бачимо, наслідки зросійщення ще трива-
лий час даватимуться взнаки, якщо в школах 
і дитячих садочках формально ставитимуться 
до цього питання. Особливо це стосується ко-
лишніх індустріальних регіонів, де українська 
завжди позиціонувалася як мова «відсталого 
селянства».

Отож, у селищі Нікольське нам пощастило 
зустріти людей, які здатні самотужки змінюва-
ти задавнені стереотипи, створювати і живити 
українське середовище неформальною культу-
ротворчою діяльністю. Це трапилося завдяки 
науковим співробітникам місцевого краєзнав-
чого музею, які й самі докладають чимало зу-
силь для вивчення і популяризації як україн-
ської, так і культури місцевої грецької громади. 
Особливо запам’яталася розповідь про грець-
кий аматорський театр (директор – Олексій 
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1. Сценічний костюм головної героїні з п’єси 
«Наталка Полтавка». КМНР *

2. Українське народне жіноче вбрання кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. МНП 

3. Місцевий краєзнавець Валентина Єрьоменко. 
смт Нікольське Донецької обл.

4. Вироби ткацтва першої половини ХХ ст. МНП 

5. Скриня початку ХХ ст. МКМ

* Усі світлини (1–9) – Л. Босої та О. Таран. 2018 р.

1 2 3
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6

7

8

9

6. Пам’ятний знак 
засновникам села (козакам 

Азовського війська). 
Автор ідеї В. Єрьоменко. 

смт Нікольське 
Донецької обл.

7. Типовий 
будинок старого 
кварталу 
м. Маріуполя 
Донецької обл.

8. Реконструкція 
сільської садиби  
із хатою-землянкою. 
КМНР

9. Приазовський 
ландшафт м. Маріуполя 
Донецької обл.
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Галла), що функціонував 1937 року в с. Кате-
ринівка, учасників якого в часи сталінського 
режиму, як і представників української інтелі-
генції, було репресовано. У музеї експонується 
сценічний костюм головної героїні з п’єси «На-
талка Полтавка» (іл. 1), що з успіхом йшла у 
виконанні акторів-аматорів, як і твори грець-
ких авторів. Сценічні костюми сільська мо-
лодь шила сама, орієнтуючись на український 
та грецький традиційний крій одягу. Автором 
вбрання, збереженого у фондах Крає знавчого 
музею Нікольського району Донецької області, 
є Варвара Федорівна Галла – учасниця сіль-
ського аматорського театру, виконавиця ролі 
Наталки. Костюм був пошитий 1937 року із 
сатину, оздоблений вишивкою у червоно-чор-
ній колористиці. Через брак спеціальних ниток 
для вишивання чорні та червоні нитки висми-
кували з тканин відповідного кольору.

У бесіді з Валентиною Єрьоменко, однією з 
наших респонденток, ішлося і про взаємини з 
представниками місцевих етноспільнот. Також 
вона зауважила: «А мене наші греки люблять. 
Ми як вийдемо виступати разом з ними, то 
більше за них можу розказати про їхню куль-
туру». Щоправда, у відповідь на питання, чи 
цікавляться ті так само українською культу-
рою, як їхні предки, вона лише сумно похитала 
головою.

Отже, знову постає питання, як під-
тримати неординарні проекти і людей, що 
спроможні їх втілювати, для творення відпо-
відного культурного середовища на цих те-
ренах? Здається, потрібно уважніше вивча-
ти можливості цього краю, зокрема й ті, що 
стосуються історичної пам’яті про заснуван-
ня Покровської станиці (нині – с. Бойове) 
1831 року та хутора Гладкий (нині – смт Ні-
кольське) козаками Азовського війська – ви-
хідцями із Задунайської Січі [3]. 

У родині В. Єрьоменко не тільки здавна до-
сліджують власну генеалогію, а й відшукують 
архівні документи багатьох козацьких родів 
смт Нікольське та його околиць 2. Вона сприя-
ла встановленню пам’ятного знака засновникам 
поселення (іл. 6). Зазначимо також, що кожна 

історія, отримана нами під час інтерв’ювання, 
варта уваги, кожна розповідь є унікальною, але 
зустріти носіїв історичної пам’яті, як пані Ва-
лентина, – це особлива знахідка. Адже в таких 
родах (без жодної ідеалізації з нашого боку) за-
кумульовано, на жаль, часто незреалізований, 
потенціал цілої спільноти. Для присвяченого 
усній історії тому нашого видання «Етногра-
фічний образ сучасної України» – це ще один 
зразок інтерв’ю з сучасними носіями козацької 
родовідної пам’яті (зазначимо, що Я. Новиць-
кий наприкінці ХІХ ст. зафіксував у Маріу-
польському повіті величезний масив етногра-
фічної інформації. Численні його респонденти 
відкривали через багатющий фольклор та стійкі 
традиції український характер цих теренів).

Виявилося, що під час майже шестигодин-
ної бесіди із цією літньою жінкою вдалося за-
фіксувати безцінні свідчення з матеріальної та 
духовної культури краю (іл. 3). В. Єрьоменко 
є надзвичайно енергійною, ерудованою місце-
вою просвітителькою. Їй вдається залучити до 
співпраці багатьох мешканців селища. «А що 
(я хоч і не маю вищої освіти), сама йду до них, 
беру документи, кажу, що ось ваші предки, 
вони ж були справжнісінькими козаками – 
відважними, розумними. Давайте зробимо 
разом свято, наприклад, День козацтва відмі-
тимо. Та скільки ми того вже робили! А Ма-
ланки які ми проводимо! Ви б бачили! Десь тут 
фотографія [демонструє]».

Звичайно, ми не беремося оцінювати міру 
науковості їхнього пошуку. Важливий сам 
факт звернення до родової пам’яті козацтва як 
складової українського історико-культурного 
процесу. Українське військо, Козаччина – це 
національні соціокультурні універсалії, що 
нині дедалі більше набирають вагу. А для Пів-
дня і Сходу вони є народною противагою все 
тому ж «рускому міру», про що також ішлося 
на вже згадуваному круглому столі.

Проте з історико-етнографічною спадщиною 
знаного вченого, етнолога Якова Новицького 
(талановитого вчителя, якого так шанували і 
палко любили учні та їхні батьки на цих теренах) 
місцева інтелігенція не ознайомлена. Нині його 
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ім’я могло б бути увічненим у пам’ятних знаках 
на Маріупольщині, зокрема у Волноваському 
районі. Сподіваємося, що ця українська сторін-
ка життя краю, яку ґрунтовно дослідила наша 
колега Людмила Іваннікова, стане в пригоді 
педагогічному та музейницькому середовищу 
[2; 4; 5]. Нині козацька усна традиція має бути 
об’єктом збереження нематеріальної культурної 
спадщини України.

Сподіваємося, що дослідження, проведені 
у 2012 та 2018 роках (з-поміж багатьох інших) 
відділом «Український етнологічний центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, стануть принай-
мні скромним вкладом у вивчення культури 
краю. Адже в багатотомному виданні «Етно-

графічний образ сучасної України» зібрано ве-
личезний масив етнографічної інформації, що 
також стверджує український характер цих 
земель. У томах, що стосуються родинних, 
весільних, календарних обрядів, традиційного 
харчування, сім’ї, промислів і ремесел, одягу, 
уже оприлюднені польові записи.

Чи конфліктують культури між собою? 
Звичайно ні, адже вони лише взаємодіють. 
Конфліктують люди, а швидше ті очільники ім-
перій, що прагнуть влади над іншою країною, 
зокрема і через маніпулювання культурними 
образами. Отже, який він – етнографічний об-
раз сучасної України, зокрема Приазов’я? Оче-
видно, ця відповідь важлива не лише для науки.

1 Хоча це питання скоріше мало б розглядати-
ся у площині наукових досліджень. Наприклад, 
у дисертації І. Пономарьової «Греки Приазов’я: 
етнонаціональні процеси в аспекті трансформа-
ції традиційної культури» на здобуття наукового 
ступеня доктора історичних наук (зі спеціальнос-
ті 07.00.05 «Етнологія»; Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007 р.) 
ідеться про те, що віддавна на мові маріуполь-
ських греків (початок переселення з Криму – 
у 1780-х рр.), їхній духовній та матеріальній куль-
турі позначився вплив давньогрецької, тюркської, 
слов’янської культур. З’ясовується етимологія та 
походження термінів, поширених у сфері куль-

турно-побутового життя греків-еллінофонів та 
греків-тюркофонів.

2 Азовське козацьке військо утворене 1828 року 
під час Російсько-турецької війни вихідцями із За-
дунайської Січі. У 1832 році козаки із сім’ями були 
поселені на північно-західному узбережжі Азов-
ського моря (колишні землі Кальміуської паланки). 
Військо заснувало (на території сучасної Доне-
цької обл.) дві станиці – Микільську (нині –  смт Ні-
кольське) і Покровську (нині – с. Бойове Ніколь-
ського р-ну). Першим наказним отаманом війська 
був Й. Гладкий (1832–1853) – останній кошовий ота-
ман Задунайської Січі, який ініціював повернення 
«турецьких запорожців» на українські землі [1].
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СОЛОМ’ЯНА КОРОЛЕВА

Дмитро Пожоджук

Українська земля багата не лише чорнозе-
мами. Головний її скарб – люди, які обробля-
ють землю, споконвіків вирощують урожаї, 
особливо збіжжя. Житницею Європи назива-
ли колись наші землі. І чи не основними куль-
турами були жито й пшениця. На жаль, нині 
родючі українські землі засівають ріпаком, 
бо, мовляв, є кращий прибуток. Однак, добрі 
господарі продовжують сіяти жито, пшеницю, 
ячмінь і щедро колосяться наші ниви. З хлібо-
робського роду походить і Марія Кравчук, яку 
сьогодні знають у багатьох країнах світу.

А засвітилася її зоря 22 січня 1954 року на 
засланні у сибірській мерзлоті (Кемеровська 
обл.), куди були депортовані з України її бать-
ки Ганна та Василь Посполітаки. Чи не сим-
волічно, що саме 22 січня в новій українській 
державі відзначають День соборності. Тато 
Василь Посполітак походив із багатодітної ро-
дини, де окрім нього було семеро дітей: шість 
братів і сестра Катерина. Матір зростала у 
сім’ї, що мала шістьох дітей. Село Туличів на 
Волині, звідки походив рід Марії, було спале-
не німцями. Селище було патріотичним, діяв 
театр, працювало багато ткачів, проводилися 
різні українські святкування. У часи Другої 
світової війни в село прийшли німці. Один із 
місцевих поляків доніс, що селяни завезли 
зброю, тож німці спалили село, а вісімдеся-
тьох мешканців розстріляли. Тоді рясно ко-
лосились жита і селяни втікали через поле у 
ліс. Маріїна бабуся Домна Якимович зі своїми 
дітками бігла через лан і зачаїлася в житі. На 
них натрапили два німці з автоматами. Один 
із них підняв зброю, щоб стріляти, але дру-
гий відвернув автомат, бо побачив як до ба-
бусі, мов пташенята, схилилися дітлахи. Отак 
і вижили. Але випробування долі для родини 
не скінчилися. Маму Ганну забрали згодом у 

Німеччину в остарбайтери. У тамтешніх та-
борах перебував і батько Василь. А як повер-
нулись з Німеччини, то жили в землянці, бо 
німці спалили їхню хатину, а згодом москов-
ські окупанти депортували їх у Сибір разом 
із бабусею Домною Якимович та її доньками 
Надією та Лідією. Там і народилися Марія та 
брат Олександр. Бабуся мала своє прізвище, 
а дочка Ганна вийшла заміж і взяла прізвище 
чоловіка – Посполітак. Батько писав листи до 
Сталіна із проханням звільнити Ганну та Ва-
силя, бо, мовляв, Посполітаки не мають від-
ношення до Якимовичів. І згодом їх звільнили, 
але бабуся там і померла, тіло її поховане у ві-
чній мерзлоті. Після смерті Сталіна поверну-
лись в Україну і дві мамині сестри.

Батьки Марії з двома дітьми приїхали в 
Україну, на рідну землю. Василь Посполітак 
із дружиною Ганною зліпили хату з дрючків 
і глини та оселилися в ній. Там було значно 
краще, ніж у землянці. Мати, яка пройшла 
Німеччину і Сибір, знову почала сіяти жито, 
але вже на колгоспному полі. Разом із батьком 
працювали від зорі до зорі, аби заробити той 
тяжкий трудодень (іл. 1).

Марійку змалечку привчали до праці, вона 
виховувалася на кращих народних звичаях і 
традиціях, на любові до рідної України. Добре 
навчалася у школі, насолоджувалася поезією 
Лесі Українки, милувалася картинами Кате-
рини Білокур і все більше прагнула змалюва-
ти усю оту довколишню красу на папері, аби 
й інші побачили. Тож як закінчила школу, не 
вагаючись вступила до Львівського училища 
декоративно-прикладного мистецтва імені Іва-
на Труша. 

Після закінчення працювала художни-
ком-оформлювачем у місцевому колгоспі, 
а згодом – у районному відділі зв’язку. Піз-
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ніше – стала вчителем Куличівської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів. Але тодішня радянська систе-
ма поставила свої вимоги – аби працювати в 
школі, треба мати ще педагогічну освіту. І Ма-
рія поступає на художньо-графічний факуль-
тет Івано-Франківського педагогічного інсти-
туту імені Василя Стефаника, який успішно 
закінчує. Та ще тоді, як Марія працювала ху-
дожником, сталася подія, що змінила її життя. 
А почалося усе майже з дрібниці. Їхала Марія 
Кравчук в автобусі і звернула увагу на те, що 
хтось із пасажирів ніс чудову скриньку, яка 
виблискувала, начебто золота. Спитала, де ку-
пили, й почула у відповідь: «Та це ж дід Олек-
сандр сплів, із сусіднього села. З соломи...». 
Не втрималася, подалася на пошуки того діда 
і таки відшукала. Олександр Коптюк не зди-
вувався, оскільки вже сотні людей вчилися 
у нього плести з соломи.

Він не знав різних видів плетіння, але той, 
що показав Марії – вона опанувала добре. 
Часи були складні, не було Інтернету, щоб ді-
знатися, як плетуть інші з соломи. Та й лі-
тератури ніякої не було. Отож, почала щось 
творити самотужки – бо добре знала закони 
композиції, які ще в училищі вивчила. Умов 
не мала, діти – Василько та Іванко були ма-
ленькі. Але головне – почати. І так дотепер 
Марія плете. Сама вчиться та інших навчає. 
Вже може похвалитися своїми учнями, які 
працюють самостійно і творять усякі дива 
зі соломи. Це Інна Чонка, Анна Безуглова, 
Людмила Каменчук, Наталя Бойко, Людми-
ла Стукалова, Людмила Данилюк, Дарина 
Жебко та ін. Діти перемагали у конкурсах і 
виставках, навіть отримували стипендії пре-
зидента. Проте найкраще це мистецтво опа-
нували її сини, особливо Іван, який уже на-
магається перевершити маму. І це в нього час 
від часу виходить.

Вже навчаючись в Івано-Франківську Ма-
рія Кравчук все більше заглиблюється у свою 
творчість, опановує різні техніки соломопле-
тіння, бере участь у багатьох фестивалях і 
виставках, отримує нагороди. У 1999 році 
Марію Кравчук приймають до Національної 

спілки майстрів народного мистецтва Украї-
ни, а в 2006 році вона отримує почесне зван-
ня – Заслужений майстер народної творчості 
України.

У в 2008 році в рідному селі Куличів Ту-
рійського району Волинської області створює 
єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва 
«Солом’яне диво», хоча соломоплетінням по-
чала займатися ще з 1984 року. Спочатку, як 
і її вчитель, дід Олександр Коптюк, почала 
плести зі соломи різні скриньки, згодом – 
різноманітний посуд, фігурки птахів і тварин, 
пізніше – вінки дівчатам і традиційні україн-
ські дідухи на Різдво. Своїми дідухами про-
славилась по всій країні, бо коли перед Новим 
роком я розмістив на Фейсбуці пост із фото 
дідухів мисткині, – його поширило п’ять тисяч 
користувачів! А до мене й до Марії звернулося 
близько тисячі людей із замовленнями. Спало 
на думку, що було б добре, якби у Києві на го-
ловній площі встановили велетенського дідуха. 

Українці ніколи не святкували Новий рік 
чи Різдвяні свята з ялинкою, аж поки москов-
ський цар не запровадив це. Символом свят 
завжди був дідух – останній сніп із житньо-
го чи пшеничного поля. Спеціальний ритуал 
відбувався, коли заносили дідуха на свята до 
хати. Так було на всіх етнічних українських 
землях. Наприклад, етикет гуцулів вимагає, 
аби цю почесну місію з дідухом виконував ді-
дусь з онуком (символ неперервності роду, як 
ототожнення стабільності урожаю), а якщо 
немає дідуся, тоді вже батько. У Космачі, на 
Гуцульщині, зокрема дідусь, який заносить 
до хати дідуха, не може бути удівцем. Коли 
вони брали дідуха, то вклонялися до нього і 
мовили в один голос: «Господи милосердний, 
Сонейко красне! Зі Світлим Різдвом! Тогідь 
ти дав нам файний урожай, літечко крас-
не, здоров’їчко, багатство. То ж пошли нам 
і цього року ще кращий урожай, ще більше 
маржинки, ще ліпше здоров’їчко, і аби нас не 
бракувало, а множилоси! Пошли нам і усім 
людям добрим! Амінь!» У цьому побажанні 
передусім звертаємо увагу на перше речення: 
«Господи милосердний, Сонейко красне!». 
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Воно дає підставу говорити про відлуння 
прадавнього язичницького світоглядного ар-
хетипу, про найголовнішого Бога – Сонейко 
красне, про Бога урожаю, якому поклоняли-
ся наші предки. Причому як пояснював мені 
житель Космача Топузєк Дмитро, сніп брали 
житній і саме той, який зав’язали наостанок, 
коли дожали ниву, – речовий, матеріальний 
символ продовження врожаю, подібно, як 
онук по відношенню до дідуся був живим 
втіленням стабільності роду. Саме у цей сніп, 
за народними уявленнями, заходили душі по-
мерлих предків, котрі впродовж цілого літа 
берегли поле та людську маржину від граду, 
від бурі, від звіра.

Сніп із поля несли два маленькі хлопчики 
на відрізкові білого лляного полотна. Гуцуль-
ський етикет вимагав нести на полотні, а не 
на рушникові вишиваному, бо гуцули віри-
ли, що коли вони хоронили своїх родичів, то 
хрест на цвинтарі заквітчували вишиваним 
рушником і той рушник оповиває (накриває) 
прах померлого, а сама душа відроджується 
знову світлою і чистою, як полотно, аби обе-
рігати свій рід. Коли хлопчики несли такого 
дідуха і хтось їм зустрічався на дорозі, вони 
обов’язково вклонялися зустрічному і мови-
ли: «Благословіть диво вусате, несемо свята 
до хати!». Стрічні з пошаною говорили: «Най 
Пан-Біг благословить і ми благословимо, на 
щастя, на здоров’я, на вік довгий, а вам аби нє-
ньо дочекали вінок на голівку класти!» І вже 
тоді котилася Космачем новина: «До Василя 
Мотузікового понесли Свєта до хати!» або 
«Дивіться, до Сеньки Ґалаґанюччиної несуть 
Свєта до хати!» Це означало, що та чи інша 
родина в селі закінчили жнивувати. Причому 
Діда (саме так у Космачі називали Дідуха) не 
заносили до хати, а у добудований дашок, чи 
в стайню, аби душі предків у снопі боронили 
худібку від усякого лиха. 

Свої дідухи Марія Кравчук виготовляє 
із жита спеціального сорту, а до нього додає 
трішки ячменю та льону, пшениці, сухоквітів. 
Усього бере в міру, має свої секрети, які за-
любки передає іншим. Роблять чудові дідухи 

і Маріїні сини – Іван (філолог за освітою) та 
Василь (має лісотехнічну освіту), допомагають 
і онучки. І ті дідухи стають прикрасою по всіх 
українських землях у родинах на свята.

Але не лише роботи Марії Кравчук ман-
друють Україною і світом, а й сама Марія, яка 
є своєрідною візитівкою України. Вона встигла 
побувати вже у чотирнадцяти країнах, зокре-
ма у Японії, Нідерландах, Німеччині, Угорщи-
ні тощо. Експонувала там свої вироби, давала 
майстер-класи з соломоплетіння, сама вчилася, 
привозила в Україну нагороди. Cьогодні Марія 
Кравчук відзначає мексиканську, канадську та 
швейцарську школи соломоплетіння. Вона від-
чула свою неперевершеність у соломоплетінні і 
організувала на Волині перший Міжнародний 
фестиваль соломкарства «Сніп», у якому взяли 
участь народні майстри зі Швейцарії, Білору-
сі, Узбекистану, Угорщини, Нідерландів, Не-
палу, Великої Британії, США. Фестиваль мав 
величезний успіх, бо через нього інші народи 
дізналися про Україну. На жаль, із-за браку 
фінансів він не мав продовження. Зазначимо, 
що і музей солом’яного мистецтва «Солом’яне 
диво» Марія Кравчук самотужки створила і 
утримує, бо існує він на громадських засадах 
і держава його не фінансує.

Чотири роки поспіль Марія Кравчук на 
базі своєї школи проводить пленер «Житнє 
поле», передає своє вміння дітям України, які 
продовжуватимуть і вже зараз продовжують 
її справу. Свої витвори майстриня представ-
ляла на Першому міжнародному фестивалі 
солом’яного мистецтва в Мінську (2003), на 
Міжнародному фестивалі солом’яних масок 
на тему «Міфи і легенди» (Каліфорнія, 2004), 
де отримала Першу премію, на Міжнародно-
му фестивалі «Солом’яне мистецтво світу» в 
угорському місті Пічварді (2007), на Між-
народній виставці «Експо-2005» з екології в 
японському місті Нагоя.

До слова, в Японії Марія перебувала цілий 
місяць. Проводила для японців майстер-класи з 
соломоплетіння, показувала їм своє мистецтво, 
вивчала народну творчість, звичаї і традиції 
японців. Японці щороку приїжджають до неї, 
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Хроніка наукового та культурного життя

як і директор Музею соломкарства (Morgyn 
Owens-Celli) із Каліфорнії. Часто гостює май-
стриня у Польщі, Прибалтиці, Угорщині. Осо-
бливо запам’ятався жінці Міжнародний симпо-
зіум на тему павука в Литві, де солом’яні павуки 
мають велику пошану і дарують їх на весілля, 
хрестини, інші урочистості.

Нині Марія Кравчук мріє про весну, коли 
почне рости і колоситися посіяне нею жито. 

«Кожний колосок жита, який квітне, має чу-
довий запах, – мовить, посміхаючись, Марія 
Кравчук. – Ніякі парфуми не можуть замінити 
цього запаху. А ще над житом, посіяним сином, 
літають метелики, в небі співають жайворонки. 
Хочеться жити і радіти, бо це моя земля, бо це 
моє жито, бо це МОЯ УКРАЇНА!».

НА ЙОГО ПИСАНКАХ АНГЕЛИ ЛІТАЮТЬ

Мудра й досвідчена Василина Кушнірчук 
знала безліч пісень і легенд. Жінка завше лю-
била стверджувати, що доки люди пишуть 
писанки, доти існуватиме світ. Оскільки тоді 
добро перемагає зло. Василина в молодості 
створювала писанки, але не мала таких барв-
ників, які тепер мають космацькі жінки, тому 
використовувала фарби, які сама готувала з 
різного зілля.

На зіллі Василина зналася бездоганно, бо 
збирала його по космацьких царинках, поло-
нинах і лікувала ним людей. Вже зовсім юною 
зцілювала рани односельцям, які поверталися 
із Першої світової війни, а згодом лікувала 
вояків армії УПА і, навіть не здогадувалась, 
що прийде час, коли захищати Україну від 
московської навали на Донбасі піде її прав-
нук, буде там тяжко поранений і зцілять його 
у військових госпіталях і повернуть до життя. 
І створюватиме він знову писанки, які прине-
суть йому світову славу.

Отже, мова про знахарку з Космача – Ва-
силину Федірчукову (Кушнірчук), яка була 
дванадцятою дитиною в сім’ї і батьки видали 
її за нелюба, бо був багатий. А правнук її – 
Олег Кіращук, якому передався талант Васи-
лини у родинних генах. Бабуся Олегова (дочка 
Василини) – Гафія Кіращук була знаною у 
Космачі вишивальницею, а дід Юрій Кіра-
щук – відомим стельмахом. Тому й не див-

но, що на писанках Олега так багато жовто-
гарячих барв, притаманних Космачеві, бо там 
зберігся великий його родовід по лінії батька. 
А по лінії матері гілки родинного дерева роз-
ростаються на Покутті. Тут, у селі Задубрівці 
Снятинського району Івано-Франківської об-
ласті жила його бабуся – Ступарик Василина 
Іллівна, 1924 року народження. Вона писала 
чудові писанки, добре зналася на символіці, 
передавала онукові Олегові секрети своєї май-
стерності. Але справжньою берегинею для 
Олега Кіращука стала його матір – Марія 
Михайлівна. Вона навчила сина любити бать-
ківщину і жити для України, писати писанки і 
продовжувати традиції свого роду. Олег із ма-
мою склали родинне дерево з шаленими роз-
галуженнями, аби нащадки знали, хто вони і 
якого роду.

Мама співала Олегові ніжні колискові, 
розповідала казки, навчала сина віршиків 
Марійки Підгірянки, Лесі Українки, Тараса 
Шевченка. І вчила молитися, а молитви знала 
всілякі. Марія Михайлівна була духовно бага-
тою людиною, ангели з неба завжди оберігали 
її з дітьми. Отож, дитинство Олега минало 
цікаво й весело. Виявивши в нього хист до ма-
лювання, мама віддала сина до Коломийської 
художньої школи, а вже потім він вступив до 
Прикарпатського університету імені Василя 
Стефаника. І, звичайно, пішов служити в ар-
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мію. Повернувшись, Олег вирішив серйозно 
зайнятися писанкарством, хоча мама навчила 
писати писанки не лише Олега, а також його 
сестру і брата.

Марія Михайлівна разом із родиною вла-
штовують виставки своїх робіт, у яких залюбки 
бере участь її син Олег, а серед тих виставок – 
у 1993 році родинна виставка в Івано-Фран-
ківському краєзнавчому музеї. Згодом Олег 
Кіращук уже сам презентує свою творчість 
на персональній виставці в Івано-Франків-
ському обласному науково-методичному цен-
трі народної творчості в 1995 році, і цього ж 
року бере участь у родинній виставці «Як за-
дзвонять в усі дзвони» в Українському Домі у 
Києві, а також у родинній виставці в Худож-
ньому музеї в Чернівцях у 2001 році. А далі 
творчі стежини поведуть його з виставками у 
столицю Естонії – місто Таллін, де не тільки 
експонувались Олегові писанки, але ще пи-
санкар давав свої майстер-класи для тамтеш-
ніх українців, виступав на естонському радіо й 
телебаченні. У 2012 році експонує писанки на 
Міжнародній виставці в японських містах, зо-
крема у Токіо і Кіото. І останній дебют Олега 
Кіращука – виставка-ярмарок Leipziger Eierlei 
2018 у німецькому місті Лейпцигу, де про його 
писанки бурхливо писала німецька преса, ви-
словлюючи подив і захоплення.

Але у цьому проміжку часу був Майдан у 
Києві, де Олег Кіращук брав посильну участь, 
полишивши свою справу. Там він гартував свій 
характер, вийшов разом із тисячами українців 
боротися проти несправедливості за краще 
життя. На Майдані Олег знайшов нових по-
братимів і, коли Росія почала на Донбасі ві-
йну проти України, одним із перших поповнив 
наші добровольчі батальйони, пішов на фронт 
у складі батальйону «Дніпро», а звідти по-
вернувся в рідну Коломию. Олег прийшов до 
військкомату і попросився офіційно на фронт, 
був зарахований до складу 128-ої гірсько-пі-
хотної бригади, яка боронила українську зем-
лю. А там опинився в самісінькому пеклі ві-
йни, отримав осколкове поранення голови під 
час оборони дебальцівського плацдарму. За-

били на сполох писанкарі України, а серед них 
уродженка Луганщини, заслужений майстер 
народної творчості України Тетяна Коновал, 
писанкарка з Александрії Ірина Михалевич. І, 
звичайно, космацькі писанкарі. Тоді молилась 
за Олега, аби він одужав, здається, уся Укра-
їна, бо таких талановитих мистців нам дуже 
бракує. Був у Червонограді писанкар-віртуоз 
Тарас Городецький, та передчасно парубок по-
кинув цей світ, а писанки його нині ціняться 
на вагу золота. Є зараз продовжувач справи 
Тараса Городецького, його побратим, Олек-
сандр Опарій, але той більше уваги приділяє 
кераміці. Є у США Микола Коваль; у Косові 
творив світлої пам’яті Сергій Борис. Але тако-
го самобутнього, як Олег Кіращук, немає.

На війні Олег Кіращук голодував і мерз, 
перебуваючи під кулями і градами, душа його 
боліла за знищені московською навалою укра-
їнські слобожанські села. Тінню його супро-
воджував усюди  ангел-охоронець, про якого 
любить згадувати, бо той Ангел не раз ряту-
вав його від смерті: «З надією, що малювання 
буде заспокоювати – з собою під Дебальцеве 
я взяв альбом та олівці. Одним із ескізів, зо-
бражених там, стало відтворення ескізу пи-
санки з Ангелом-хранителем. На жаль, в мо-
мент відступу з позицій, не мав змоги взяти 
альбом із собою, але пам’ятав саме про ескіз 
з Ангелом і тому, повернувшись після госпі-
талю додому, написав саме таку писанку на 
знак подяки за спасіння. Довкола зображення 
Ангела-хранителя (на гусячих та страусових 
яйцях) наношу напис, якому мене навчила моя 
бабуся-писанкарка, та до якого я щоночі про-
мовляв перед сном: “Ангеле-хранителю мій, 
Ти все при мені стій – як удень, так і вночи – 
будь мені до помочи”. Так повелось, що цю 
писанку або дарую тим, хто надавав нам до-
помогу, або ж продаю, але всі кошти від про-
дажу ділю між важко пораненими та дітьми 
загиблих воїнів із нашого міста».

А ще на писанках Олег Кіращук полю-
бляє писати різні сарни та жар-птиці і вже 
виробив своє письмо, відмінне від інших пи-
санкарів. Використовує суто воскову техніку 
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Хроніка наукового та культурного життя

1 2 3

4 5

6

1. Кіращук О.  
Писанка «Риба»  

(страусине яйце). 2012 р.

2. Кіращук О.  
Писанка «Великдень»  

(страусине яйце). 2009 р.

3. Кіращук О.  
Писанка «Рушнички» 
(гусяче яйце). 2010 р.

4. Кіращук О. Писанка 
«Ангел-хранитель»  

(гусяче яйце).  
2015 р.

5. У мистецькій робітні 
О. Кіращука. 2013 р.

6. О. Кіращук у зоні АТО. 
смт Станиця Луганська 

Луганської обл.  
2015 р.
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розпису яєць, однак деколи пробує робити й 
дряпанки. Сьогодні його писанки є в худож-
ніх салонах та приватних колекціях США, 
Канади, Люксембургу, Німеччини, Японії й 
звісно, України.

Спочатку писанкар взявся досліджува-
ти етнічну покутську писанку і помандрував 
селами, пошукуючи старі зразки писанок, ви-
вчаючи їх назви та символіку. У віддалених 
селах Олег відшукав старих писанкарок, котрі 
вже не писали писанки, але добре пам’ятали 
писанкові знаки і допомогли відтворити ту чи 
іншу писанку. Отже, Олег Кіращук написав 
80 суто покутських писанок, символіку яких 
раніше дослідники не зафіксували. Було б до-
бре, якби мистець продовжив свою справу і 
ще пошукав нові невідомі зразки поміж селя-
нами та видав альбом «Покутські писанки». 
Але, понад усе, майстер знається на автор-
ській писанці. У цій царині він дає волю своїй 
творчості та фантазії. Кожна Олегова писанка 
філігранна, довершена, унікальна, але, все-
таки, найбільш душевні й щирі його писанки 
з ангелами.

Олег зустрічає 46-у весну в покутській рід-
ній Коломиї з люблячою дружиною Ольгою, 
сином і донькою у рясному цвітінні садів. За 
відносно невеликий проміжок життя він устиг 

багато зробити для розвитку і збагачення 
української культури. Олег Кіращук є членом 
Національної спілки майстрів народного мис-
тецтва України, членом Національної спілки 
художників України, лауреатом мистецької 
премії імені Я. Лукавецького. Прикро, але за 
свій творчий доробок у Олега немає жодної 
урядової нагороди. Натомість є в нього почес-
ні відзнаки, зокрема «Учасник АТО» (2015), 
медаль «Захиснику Вітчизни» (2015), від-
знаки «Дебальцеве 2014–2015», «За бойову 
звитягу» (2015), а також відзнака президента 
України «За участь в антитерористичній опе-
рації» (2017).

Наближається Великдень, і зараз Олег 
Кіращук експонує виставку своїх писанок та 
проводить майстер-класи в Греції.

Обдарований писанкар Олег Кіращук має 
нелегку долю, випробувану труднощами і вій-
ною, але за своє життя він зробив багато ко-
рисного і у справі захисту Батьківщини, і для 
відродження української культури. Віримо, 
що попереду Майстра чекатимуть нові злети і 
виставки, нові дослідження і відкриття. І спо-
діваємося, що буде нова європейська держава 
Україна, за яку він боровся на війні, ризикую-
чи життям. У тій державі житимуть його діти 
й онуки, нові українці!

www.etnolog.org.ua
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ВИСТАВКА ВИТИНАНОК НАТАЛІ СТАШКЕВИЧ
Зінаїда Косицька

У Полтавському художньому музеї (га-
лереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка 
(далі – ПХМ імені М. Ярошенка) 25 січня 
2019 року було відкрито виставку робіт На-
талі Сташкевич «Незвичайність звичайного 
паперу». Майстриня раніше вже представляла 
авторські витинанки на персональних вистав-
ках (понад 10). Цього разу відвідувачі озна-
йомилися з творами значних розмірів: «Квітка 
бажання» (2018 р.), серія робіт «Новорічні 
мрії» (2018 р.) та інші. Вони подібні до роз-
горнутих сувоїв, видовжених у висоту. Їх екс-
поновано без рам і скла, що вможливлює в 
повноті сприймати гру прорізів зі світлотінню 
і ніжну виразність білих зображень витинанок 
на рожевому тлі стін. Кольорові акценти осо-
бливо точно передають авторський задум і не 
менш повну характеристику самої художниці. 
Назви робіт відповідають глибинній сутності 
задумів: «Сонячний настрій» (2017 р.), «Кри-
ла музики» 1 (2018 р.), «Пісні про минуле» 2 

(2018 р.). Ідею кожного твору втілено філігран-
ним виконанням, посилене гармонією симетрії. 
Водночас на виставці було представлено ряд 
асиметричних витинанок, у яких панувала до-
вершена рівновага вишуканих пропорцій. 

Особливу увагу відвідувачів привернули 
просторові композиції з електричних світиль-
ників, оформлені прорізними паперовими аба-
журами (конусоподібними, циліндричними), 
що перетворило прості побутові речі на чарівні 
твори декоративного мистецтва, підсвіченими 
різними кольорами.

Як зазначила директор музею Ольга Ми-
колаївна Курчакова, художниця проявила себе 
не лише талановитою майстринею вирізуван-
ня, їй підкорилися також акварель та графічні 
техніки. Утім, чи не найголовнішим покликан-
ням Н. Сташкевич залишається виховання 
учнів. Деякі з них стали вже професійними 
митцями – архітекторами, дизайнерами, учи-

телями мистецтва. Чимало їх прийшло приві-
тати свою наставницю пишними букетами й 
вдячними словами, у яких прозвучали подяка 
улюбленому педагогу та подив новим граням її 
особистості. 

Голова Полтавського обласного осередку 
Національної спілки майстрів народного мис-
тецтва України Євген Іванович Пілюгін роз-
крив для всіх «таємницю» Наталі Миколаїв-
ни: восени 2018 року її робота була відзначена 
як найкраща на традиційній виставці-конкурсі 
Національної спілки майстрів народного мис-
тецтва України «Кращий твір року» (Київ). 
У вітальному слові авторка допису зупини-
лася на художніх особливостях витинанок 
Н. Сташкевич та на їх значенні як для Пол-
тавщини зокрема, так і для України загалом.

Без сумніву, найтепліші слова на адресу 
майстрині озвучили сини Василь (відповідав 
за фотографування імпрези) і Євген – лікар-
реабілітолог, який прийшов на відкриття з 
онуком і колегою – головою Спілки ветеранів 
Української медичної стоматологічної академії, 
учасником АТО, майором Віктором Альбер-
товичем Лебедєвим та побратимами. Бойовий 
офіцер поділився спостереженнями про важ-
ливість мистецтва для воїнів, які повертають-
ся з вогняного пекла і водночас намагаються 
зберегти мир у серцях. Наталя Миколаївна 
одразу, під час розмови, запропонувала черго-
вий майстер-клас для наших захисників.

Художній талант Н. Сташкевич виявився 
ще з дитинства. Народилася вона в Украї-
ні, закінчила художньо-графічний факультет 
Ленінградського педагогічного інституту. 
З 1990 року постійно проживає в Полтаві, 
де керувала Народним художнім колективом 
студії образотворчого мистецтва «Соняшник» 
(полтавського Палацу дитячої та юнацької 
творчості, 1990–2012 рр.) і молодіжною сек-
цією «Нове покоління» творчого Товариства 
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Сташкевич Н. Світильни-
ки з прорізними абажура-

ми. Папір, вирізування.  
2018 р.

Сташкевич Н. «Пісні про 
минуле» (присвячено Івану 
Новобранцю). Папір, ви-

різування. 2018 р.

Сташкевич Н. «Музика 
душі» (присвячено 

протоієрею Олександру 
Клименку). Папір, 

вирізування. 2018 р.

1, 2. Сташкевич Н. «Новорічні 
мрії» (оформлення зимового 
саду ПХМ імені М. Ярошенка).  

Папір, витинання. 2018 р.
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Хроніка наукового та культурного життя

«Художник» (Полтавське відділення Укра-
їнського фонду культури, 2003–2014 рр.). 
Тривалий час опікувалася колективами, за що 
отримала відзнаку «Відмінник освіти Укра-
їни» і грамоту Міністерства освіти та науки 
України. 

Першу роботу з паперу художниця ви-
різала 1981 року, регулярно виставляється з 
1987 року, персональні виставки започатку-
вала 1995 року в Полтавському краєзнавчо-
му музеї імені Василя Кричевського. Твори 
майстрині бачили не лише полтавчани. Вони 
були представлені також на колективних ви-
ставках, що проходили також у Дніпропетров-
ську (нині – м. Дніпро), Харкові та Вільнюсі 
(Литовська Республіка). Спочатку вирізані 
роботи Наталя Миколаївна виконувала пере-
важно із чорного паперу, на зразок «силуетів», 
що були популярними в колах аристократії 
ХІХ – початку ХХ ст. Народні композиції та 
українські характерні мотиви художниця по-
чала використовувати у творчості після участі 
в Першому міжнародному фестивалі «Укра-
їнська витинанка» (2011 р.), який регуляр-

но проходить у м. Могилеві-Подільському 3. 
Нині вона є постійним учасником таких зу-
стрічей (2015, 2018 рр.). В останні роки її ро-
боти набули виразної самобутньої стилістики, 
неповторних акцентів, а найкращі з них збе-
рігаються у вітчизняних музеях (Полтавський 
краєзнавчий музей імені Василя Кричевсько-
го, Музей витинанки в Могилеві-Подільсько-
му), за кордоном (Національний музей Литви, 
Домодєдовський історико-художній музей) та 
у приватних колекціях Німеччини, Польщі, 
Естонії, США, Канади, Ізраїлю, Італії.

Паперові білосніжні фіранки та оздоби для 
сволока, вирізані Н. Сташкевич, уже кілька ро-
ків оригінально прикрашають вікна й простір 
під стелею в Музеї-садибі І. П. Котляревського 
(філіал Полтавського літературно-меморіаль-
ного музею І. П. Котляревського) на Різдвяні 
свята, надаючи інтер’єру особливого шарму й 
затишку. У цьому ж музеї можна придбати її 
вітальні листівки, продовживши в такий спосіб 
спілкування з ніжністю творів, з романтичним 
світосприйняттям, яким Наталя Миколаївна 
так щедро ділиться з оточуючими.

1 «Крила музики» – це враження від концер-
ту піаніста Дениса Жданова. Папір, вирізування, 
200 х 61, м. Полтава (Д. Жданов – сучасний укра-
їнський піаніст, живе у Швейцарії).

2 «Пісні про минуле» присвячені Івану Ново-
бранцю. Папір, вирізування, м. Полтава (І. Ново-
бранець, 1939 р. н., лірник, кобзар-бандурист, за-
служений художник України, член Національної 
спілки кобзарів та Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України).

3 Фестивалі в м. Могилеві-Подільському ре-
гулярно проходять завдяки організаторській ак-
тивності директора міського Центру народної 
творчості Оксани Городинської, яку активно під-
тримують колеги Вінницького обласного центру 
народної творчості (директор – Тетяна Омелья-
нівна Цвігун). У 1993–2011 роках заходи проходи-
ли на всеукраїнському рівні.
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РІПКИНСЬКОГО 
РАЙОННОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Оксана Захарова-Заборовська

Важливе місце в розвитку, збереженні, 
вивченні, популяризації пам’яток історії та 
культури в Ріпкинському районі Чернігівської 
області посідає діяльність районного історико-
краєзнавчого музею. Формування фондової 
колекції, створення експозиції, що включає 
представлення традиційної культури у відтво-
реному інтер’єрі хати, вироби майстрів само-
бутніх місцевих осередків ткацтва, гончарства, 
проведення фестивалів, майстер-класів – ось 
головні напрями роботи Музею. Особливий 
резонанс викликає виставкова робота закла-
ду. Щороку відбувається 4–5 виставок де-
коративного мистецтва, які ознайомлюють з 
роботами митців рідного краю: художників, 
майстрів вишивки, ткацтва, гончарства, різьб-
лення по дереву тощо. 

Неабиякий інтерес викликала виставка 
робіт художника Михайла Севастяновича 
Прокоп’юка, уродженця Ріпкинського району, 
уперше організована з ініціативи Музею. Се-
ред почесних гостей на презентації виставки 
були присутні родичі художника – Микола 
Іванович Воєдило та Віра Іванівна Лепеха. 
Також із Чернігова завітали люди, які особис-
то знали Михайла Прокоп’юка та охоче поді-
лилися спогадами про майстра живопису. Це 
Олена Віталіївна Ісаченко, Світлана Василів-
на Демченко – старші наукові співробітники 
Чернігівського обласного художнього музею 
ім. Григорія Галагана, заслужений художник 
України, член Чернігівської обласної Спілки 
художників Леонід Олександрович Забо-
ровський та завідувач науково-методичного 
відділу Чернігівського обласного історичного 
музею ім. Василя Тарновського Валентина 
Леонідівна Луцька. Дослідження про життя і 
творчість видатного майстра присутнім пред-
ставили учні Ріпкинської районної гімназії 
Аліна Летошко та Катерина Мозоль разом з 

учителькою Іриною Михайлівною Костенок 
у межах мистецького проекту Міжнародного 
«Партнер клубу» під назвою «У коловерті не-
вигубних світів». 

Михайло Прокоп’юк народився в с. Сули-
чівка 1926 року в багатодітній родині. Про-
жив довге нелегке життя. Його батьки пере-
їхали в с. Суличівка з Волині, вели одноосібне 
селянське господарство. У 1930 -х роках сім’ю 
розкуркулили, померла мати. Батько був його 
опорою, наставником, другом. Маючи від при-
роди неабиякий мистецький хист, умів робити 
скрипки, учив сина та інших дітей грі на різних 
музичних інструментах. Усією родиною грали 
на святах та весіллях у рідному селі. Однак уже 
тоді найбільший інтерес у хлопця був до малю-
вання. М. Прокоп’юк – учасник Другої світової 
війни. Після її закінчення поринув у навчання, 
здійснюючи свою мрію – стати художником. 
Протягом 1953–1958 років здобував освіту в 
Харківському художньому училищі за спеці-
альністю «монументальний живопис». По за-
кінченню навчання в Харкові переїздить до 
Чернігова, де відбувається його становлення як 
художника (тут написані численні роботи: на-
тюрморти, пейзажі, портрети в стилі реалізму). 
На виставці було широко представлено картини 
художника з різної тематики. Упродовж усієї 
діяльності для М. Прокоп’юка провідною те-
мою була краса рідної землі, своєї малої бать-
ківщини. Художня мова митця різнобарвна та 
яскрава. Михайло Севастянович залишив у 
спадок великий доробок. 

У Ріпкинському районі народні майстри 
продовжують розвивати традиції художньої 
обробки деревини. Щороку на виставці з но-
вими оригінальними творами ознайомлюють 
місцеві умільці: різьбяр, художник-оформ-
лювач Микола Володимирович Листопадов 
із смт Ріпки, Михайло Павлович Жуков із 
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с. Олешня, Михайло Васильович Макарен-
ко (художня обробка деревини на токарному 
верстаті) із с. Олександрівка, а також Олек-
сандр Анатолійович Вишневський (сегментне 
точіння) із смт Добрянка. Під час проведення 
виставок майстри розповідають про свої твор-
чі захоплення, діляться досвідом. 

Значний інтерес викликала в мешкан-
ців району виставка «Вироби з бісеру та по-
лімерної глини», що вперше експонувалася 
2017 року до Дня Незалежності України й 
дотепер продовжує дивувати відвідувачів но-
вими роботами. Виставка об’єднує таланови-
тих майстрів, які зберігають та розвивають 
національні традиції, сприяють позитивним 
змінам через творчість: Ірина Федорівна Ле-
бедко, Ольга Євгеніївна Мишко, Ірина Ми-
колаївна Башева, Оксана Петрівна Бевзюк, 
Оксана Григорівна Плюйко, Оксана Васи-
лівна Величковська, Вікторія Олександрів-
на Правдивець, Тетяна Іванівна Кононенко. 
Справжнім відкриттям стали картини з бісеру 
самобутньої майстрині – учительки матема-
тики Ріпкинської ЗОШ № 2 Ірини Федорів-
ни Лебедко. Її рукотвори вразили доверше-
ними композиціями, передачею відтінків. На 
картинах О. Величковської, лікаря Ріпкин-
ської центральної районної лікарні, присутня 
релігійна, національно-патріотична тематика, 
зображено традиційні заняття місцевого на-
селення – полювання та рибальство. Квіти, 
тварини, пейзажі, «україночки» представлені 
в роботах Тетяни Іванівни Кононенко, Ольги 
Євгеніївни Мишко, Оксани Петрівни Бевзюк, 
Оксани Григорівни Плюйко. Оригінальну жі-
ночу біжутерію з полімерної глини створила 
Вікторія Олександрівна Правдивець – при-
ватний підприємець з м. Чернігова. Її роботи 
вирізняються поєднанням традиційних і но-
вітніх форм, вишуканим колоритом.

У Музеї широко застосовують сучасні фор-
ми експозиційної практики: проводять тема-
тичні ознайомлення з народним ткацтвом, на-
родною кухнею, організовуючи майстер-класи 
(ткання на верстаті, виготовлення страв у печі, 
вишивка, плетіння з бісеру тощо).

Важливими для збереження, розвитку 
народних ремесел у Ріпкинському районі є 
постійні виставки «Українські народні про-
мисли та ремесла», які широко демонстру-
ють народну творчість цього регіону. На них 
представлено гончарні вироби, лозоплетіння 
та вишивку. Безперервну традицію гончар-
ства зберігає відомий осередок у с. Олешня, 
де сучасні майстри наслідують професію від 
діда-прадіда. Також експонується багато ви-
робів із глини майстра І. Бібіка, який відродив 
давню техніку задимлення, відому на Черні-
гівському Поліссі. Увагу відвідувачів завжди 
привертають плетені декоративні вироби з 
лози, як-от: крісла та кошики, які своєю ви-
тонченістю можуть прикрасити найвишука-
ніший інтер’єр сучасних будинків і квартир. 
Осередком лозоплетіння є територія Радуль-
ської селищної ради, де свого часу працював 
промкомбінат та виготовляли різноманітні 
вироби з лози. Це колись поширене ремесло 
було занедбане і призабуте, а нині поступово 
відроджується завдяки народним умільцям. 
Досвід і практика засвідчують, що інтерес 
до плетених виробів та попит на них постійно 
зростають, а сама техніка лозоплетіння вдо-
сконалюється, відповідно витвори стають 
більш якісними та гарнішими.

Окрасою цих виставок є вишивка місцевих 
майстринь, виконана різними техніками. Екс-
позиційний зал прикрашають українські жіно-
чі сорочки, сукні, рушники, скатертини та при-
краси на подушки. Сучасна народна вишивка 
розвивається на основі традиційної спадщини 
минулого та нинішніх досягнень художньої 
культури українського народу. Місцеві тради-
ції продовжують вишивальниці Юлія Мико-
лаївна Дирявіна, Ніна Василівна Вітченко із 
с. Петруші.

У Музеї відбулась унікальна фотовиставка 
«Портрет солдата» робіт журналістки онлайн-
ресурсу «Цензор. НЕТ», фотографа з Києва 
Вікторії Ясинської. Ініціатором її проведення 
стали просвітяни району, завдяки райдерж-
адміністрації, допомозі й організації відділу 
культури і туризму РДА, районного історико-
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Величковська Оксана. Ікона «Боже сімейство». 
Вишивка бісером.
смт Ріпки Чернігівської обл.

Правдивець Вікторія. Вироби з полімерної глини: 
браслет, намисто, кольє. м. Чернігів

Бевзюк  
Оксана.  

«Снігурі».  
Вишивка  
бісером. 
смт Ріпки  
Чернігів-
ської обл.

Башева Ірина. Сукня жіноча.  
Вишивка бісером.  

смт Замглай  
Ріпкинського  р-ну  
Чернігівської обл.

Прокоп’юк Михайло.  
«Хмари над землею».  
Картон, олія. 
м. Чернігів
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Хроніка наукового та культурного життя

краєзнавчого музею, за сприяння ГО «Єдина 
родина Чернігівщини» та обласного молодіж-
ного центру Чернігівської обласної ради задум 
удалося втілити.

На виставці показано унікальну серію світ-
лин воїнів-співвітчизників, зокрема з Черні-
гівщини, котрі добровольцями або за призо-
вом пішли на війну на Сході і брали участь у 
бойових діях, ціною власного здоров’я й життя 
відстоювали незалежність і територіальну ці-
лісність України, мирне небо над нами. Фото-
графії мають напівдокументальний характер: 
разом з портретами воїнів подано цитати, що 
відображають їхні думки, переживання та 
військовий досвід, який вони набули на війні. 
На світлинах, які відзняті авторкою в госпіта-
лі, деякі – на вулиці, інші – на фронті, воїни 
різного віку та соціального статусу. Кожна з 
них – справді унікальна й передає щире по-
чуття любові до Батьківщини, непереборне 
бажання захистити свій народ, своїх рідних. 
Важливим моментом є те, що авторка робіт 
намагається показати не лише зовнішність 
українського воїна-захисника, але і його пси-
хологічний портрет, душу бійців. Фотомайстер 
знайомить суспільство з людьми, які є серед 
нас, котрі не залишилися байдужими до подій 

на Сході й ризикували своїм життям, керую-
чись власними переконаннями. Світлини екс-
понувалися в Сполучених Штатах Америки, 
у великих українських містах: Дніпрі, Запо-
ріжжі, Одесі, Львові, Полтаві й інших облас-
них центрах, а також у тих містечках, звідки 
родом самі герої.

На відкритті фотовиставки серед численних 
гостей були, зокрема, представники громад-
ської організації «Єдина родина Чернігівщи-
ни», яка об’єднує сім’ї загиблих воїнів АТО: 
батько полеглого на війні на Сході героя Андрія 
Шанського Микола Шанський, матері загиб-
лих воїнів-земляків Дмитра Куриленка і Дми-
тра Шелупця Світлана Куриленко і Наталя 
Шелупець, учасник бойових дій у зоні АТО 
Павло Манько із смт Замглай. Така виставка 
має непересічне значення для висвітлення прав-
ди про війну на Сході, про самопожертву й не-
зламність, героїзм простих солдатів і водночас 
для національно-патріотичного виховання всіх 
громадян, у тому числі молодого покоління.

Виставкова діяльність засвідчує значну 
роль, яку відіграє Ріпкинський історико-кра-
єзнавчий музей у збереженні та відродженні 
регіональних традицій народної культури та 
патріотичному вихованні молоді.
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НАРОДНЕ ВБРАННЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 
В ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Людмила Пономар

Колективна праця Stroje ludowe jako fenomen 
kulturowy за науковою редакцією Анни-Веро-
ніки Бжезінської та Маріоли Тимо хович cтала 
новим вагомим доробком Польського народо-
знавчого товариства (далі – Товариство) у 
видавничій діяльності, проведенні польових 
досліджень, пошуку джерельних матеріалів за 
фінансової підтримки Національної програми 
розвитку гуманістики. Книга репрезентує на-
працювання вчених наукових установ і музе-
їв Варшави, Познані, Любліна та ін. Праця 
має велике значення для дослідників народ-
ного вбрання інших країн, адже її провідна 
ідея – нове прочитання феномена народного 
одягу. Рецензована книга стала продовжен-

ням серії видань Товариства Atlas Polskich 
Strojów Ludowych, розпочатої в 1949 році. 
У вступній статті Wprowadzenie – współczesna 
problematyka badan nad strojem ludowym 
(«Вступ – сучасні проблеми дослідження на-
родного вбрання») Анна-Вероніка Бжезінська 
і Маріола Тимохович виклали історію цих ви-
дань (томів), присвячених монографічному 
опису вбрання різних регіонів Польщі. Остан-
ній (38) том вийшов 2008 року. Дослідниці 
засвідчують, що польська етнологія має по-
тужний доробок і веде перед у цьому напрямі. 
Вони також підкреслили роль створеної Това-
риством Секції народного одягу, що об’єднує 
дослідників за атласною тематикою. Сьогодні 
першочергове завдання діяльності членів сек-
ції польські дослідники вбачають у створенні 
словника з метою презентувати багатство назв 
вбрання. Редактори тому, зокрема, наголоси-
ли на спільності інтересів польських та укра-
їнських етнологів у створенні термінологічних 
словників. Анна-Вероніка Бжезінська і Ма-
ріола Тимохович зазначили, що особливістю 
праці є впровадження рівною мірою як мате-
ріалів польових досліджень, так і джерельних 
(зокрема музейних) матеріалів для підготов-
ки інформаційного каталогу народного одягу 
Польщі. Авторки схарактеризували основну 
проблематику статей праці Stroje ludowe jako 
fenomen kulturowy. Нове прочитання народно-
го вбрання простежується в усіх статтях. 

Так, Юстина Сломська-Новак, Хуберт 
Чаховський у статті O strojach ludowych 
inaczej... między estetycznym a filozoficznym 
wymiarem wiejskiej odzieży («Про народний 
костюм інакше – між естетичним та філософ-

ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH. Stroje ludowe jako fenomen 
kulturowy / praca zbiorowa pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Marioli 
Tymochowicz. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2013. 268 s. 
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ським виміром селянського одягу») звертають 
увагу на те, що святковий костюм вивчається 
переважно як частина матеріальної культури 
або як витвір народного мистецтва. Однак, за-
уважують автори, його рідко інтерпретують як 
довершену естетичну форму. Так само зрідка у 
філософських розвідках звертаються до таких 
важливих тем, як мода або філософія одягу.

Дуже цікавий напрям дослідження одягу 
представлено у статті Анни-Вероніки Бжезін-
ської Strój ludowy – od biografii przedmiotu do 
tożsamości podmiotu («Народний костюм – від 
біографії предмета до самоідентичності»). Ав-
торка розглядає костюм у двох площинах: як 
історію самого комплексу, власне його етногра-
фічну характеристику, та як історію його вико-
ристання, що нерозривно пов’язане з біографією 
власника. У цьому контексті народне вбрання 
трактується не лише як цінність народної куль-
тури, але і як носій культурної інформації.

Низку статей присвячено народному одягу 
різних етнографічних регіонів Польщі. Сільвія 
Гелхар у розвідці Problematyka rekonstrukcji 
stróju ludowego Dolnego Powiśla («Проблема-
тика реконструкції народного вбрання Ниж-
нього Повісля») розглядає народний костюм 
Штумсько-Квідзинського Повісля на основі 
вивчення писемних та іконографічних джерел, 
зокрема, у порівнянні зі старовинним костю-
мом Східної Пруссії. Авторка аналізує причи-
ни його зникнення, післявоєнну реконструкцію 
вбрання естрадних колективів та використан-
ня сучасниками. Стаття Малгожати Куртики 
Rekonstrukcja stroju zagłębiowskiego («Рекон-
струкція заглембьовського костюма») стано-
вить особливий інтерес як приклад вивчення і 
реконструкції вбрання, що вийшло з ужитку. 
Заглембьовський костюм давно не трапляється 
в сучасній культурі регіону, окрім збереження 
в музейних колекціях. Завдяки проведенню 
роботи над створенням сценічної версії заглем-
бьовського весілля авторці вдалося реконстру-
ювати костюм цієї території, значною мірою 
базуючись на інтерв’ю з місцевими жителями. 

Катажина Ігнас у статті Strój przeworski, na 
przykładzie kolekcji strojów ludowych muzeum 

w Рrzeworsku, a tzw. «Strój przeworski» jako 
kostium estradowy zespołów folklorystycznych w 
regionie («Пшеворський костюм на прикладі ко-
лекції народного костюма музею в Пшеворську, 
і так званий пшеворський костюм як естрад-
ний костюм фольклорних колективів регіону») 
простежує основні етапи історичного розвитку 
пшеворського строю, починаючи з ХVІІІ ст. 
У тексті також розглянуто символіку традицій-
ного одягу в усній народній творчості, зниклі 
традиції ношення святкового народного вбран-
ня і проблеми, що постають у зв’язку із цим.

Низка дослідників звернулася до теми одягу 
переселенців, репатріантів. Розробка означеної 
проблематики є значущою, зокрема, для роз-
вою цієї теми в українській етнології. Стаття 
Олександри Папрот Czy strój żuławski może być 
tradycyjny? («Чи може жулавський костюм бути 
традиційним?») присвячена одягу полікультур-
ного регіону Жулави. Після Другої світової ві-
йни міграція населення цього краю спричинила 
запозичення переселенцями та репатріатами 
нових культурних явищ, що вплинуло на необ-
хідність відтворення народного жулавського 
костюма. Основними питаннями, що на них 
зосереджено увагу, були: Як комерціоналізація 
вплинула на необхідність створення жулавсько-
го костюма? Чи можна вважати жулавський 
костюм традиційним та яка його роль у збага-
ченні культури післявоєнних переселенців? 

Ханна Голла у статті Dolnośląski 
strój ludowy. Tradycja w konfrontacji ze 
współczesnością («Нижньосілезький народний 
костюм. Традиція у порівнянні з сучасністю») 
звернулася до теми вбрання складного регі-
ону, який називають «регіоном регіонів». Ця 
назва пов’язана зі змінами складу населення 
після 1945 року. Інтеграція переселенців по-
значилася й на визначенні народного костюма: 
«нижньосілезький», чи «костюм із Нижньої 
Сілезії», у зв’язку з гетерогенністю культури 
означеного регіону. Польські науковці не за-
лишили поза увагою вбрання польських пере-
селенців на інших етнічних землях. 

Янош Камоцький у статті Stroje spiskie u 
węgierskich polakow («Списький костюм угор-
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ських поляків») простежує історію народного 
костюма польських горців, що поселилися в 
угорському селі Деренек. Їхні нащадки зали-
шили село, однак раз у рік вони організовува-
ли там з’їзди, які перетворились у справжній 
осередок поляків, що живуть в Угорщині. Ло-
кальний костюм жителів с. Деренек не зберіг-
ся, однак як сценічний він використовується 
музичним колективом «Польська Дренка», 
репрезентуючи традиційне вбрання сіл, з яких 
ще у ХVІІІ ст. мігрували їхні пращури.

Стаття Ізабелли Ясінської Kostiumy używane 
przez korowody dożynkowe w wybranych 
miejscowościach opolszczyzny (2005–2012) 
(«Костюм для обжинкових хороводів в опіль-
ському регіоні (2005–2012)») присвячена 
вбранню, яке одягають під час обжинок. Спи-
раючись на документальну фотографію, автор-
ка ґрунтовно аналізує естетику цього вбрання, 
що виявляється не лише в автентичному костю-
мі, а й у сучасних його модифікаціях. Обрана 
тема становить особливий інтерес у контексті 
підкреслення народним костюмом етнічної на-
лежності власника, що є актуальною пробле-
мою для Опільської Сілезії. 

У статті Тимотеуша Круля Strój ludowy, 
czy kostium zespołu folklorystycznego? Funkcje 
współczesnego stroju wilamowskiego («Віля-
мівський народний костюм у ХХІ столітті») 
йдеться про стрій, що зберігся завдяки регі-
ональним фольклорним колективам, які мало 
видозмінили його форму. Ще й досі фіксується 
ношення цього одягу, що засвідчує збережен-
ня свого коріння.

Про тяглість традиції ношення народного 
вбрання у ХХІ ст. мовиться у розвідці Ста-
ніслави Требуня-Сташель Podhalańskie elega. 
Авторка досліджує народний одяг, який до 
сьогодні побутує в проведенні церковних, сі-
мейних свят, національних і регіональних уро-
чистостей. З кінця 80-х років ХХ ст. його 
поширення виходить за межі традиційної об-
рядовості, з’являються нові форми, фасони, 
декоративні техніки. Дослідниця здійснює 
спробу докладно розглянути розвиток вбран-
ня цього регіону, дотримання традиційних ка-

нонів, стилізацію за горальськими мотивами у 
стилі «фолк-дизайн».

Кінга Червінська у статті Stroje ludowe 
śląska cieszyńskiego: tradycje – przemiany – 
perspektywy («Народний костюм Тешинської 
Сілезії: традиції – новації – перспективи») 
зосереджує увагу на значенні інформативної 
функції – належності до певної етнічної групи, 
особливо в просторі сучасної території, якою є 
Тешинська Силезія. Інтерес сучасників до на-
родного одягу краю сприяє його реконструк-
ції, використанню традиційних декоративних 
технік – вишивки, плетіння тощо. 

У статті Strój krakowski w przestrzeni 
miejskiej («Краківський костюм у просторі міс-
та») Магдалена Квєцинська простежує нові 
функції народного вбрання Кракова та його 
околиць в умовах урбанізації. Розширення 
меж міста, включення в його структуру ближ-
ніх сіл і, відповідно, локальних традицій – усе 
це, на думку авторки, надало регіональному 
одягові нового звучання. 

Кілька статей присвячено народним костю-
мам Люблінщини. Автори цих статей порушу-
ють актуальні теми, пов’язані з класифікацією, 
типологією, локалізацією, декоруванням одягу 
на теренах польського краю.

У статті Агнешки Лавіцької Elementy 
dekoracyjne w strojach ludowych lubelszczyzny 
(«Краса, що виявляється в дрібницях. Декора-
тивні елементи в народному костюмі Люблін-
ського регіону») підкреслено роль ренесансу 
та бароко в розвитку декорування народного 
вбрання регіону. Авторка розглядає шляхи по-
ширення міської моди у ХVІІІ ст., описує осо-
бливості декорування на певних видах одягу.

У розвідці Ренати Бартник Ubiór ludowy 
okolic powiśla lubelskiego – oryginał i wyobrażenie 
w grafice i malarstwie polskim («Народний кос-
тюм околиць Повісля Люблінського – оригі-
нал та образ у польській графіці та живопису») 
йдеться про самобутнє вбрання, що має поши-
рення від Аннополя до Голенбея та в районах на 
схід від Вісли й відрізняється від інших типів 
костюма Люблінського регіону. За матеріалами 
іконографії та музейних колекцій, авторка кон-
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Рецензії та огляди етнологічних видань

статує, що він має спільні риси з малопольським 
та мазовецьким одягом і найближчий до радом-
ського костюма. 

Маріола Тимохович у статті Typologiczne 
zróżnicowanie strojów ludowych z obszaru 
województwa lubelskiego («Нелюблінський 
кшчоновський костюм») порушує важливу 
проблему класифікації типів комплексів одягу 
території Люблінського воєводства та визна-
чення їх меж. Проведена типологізація пока-
зала значну кількість різновидів комплексів 
вбрання на цій території. Це підтверджує ви-
сновок, що для такого великого культурного 
простору не можна виділити єдиний тип.

Цікаву проблему ідентифікації одягу на 
території польсько-українського порубіж-
жя порушила Ельжбета Піскож-Бранеко-
ва у статті зі своєрідною назвою: Czy strój 
noszony w okolicach hrubieszowa i tomaszowa 
lubelskiego możemy nazwać hrubieszowsko-
tomaszowskim? Problem z terminologią 
(«Чи можемо ми назвати костюм, який носять 
у районі Хрубашова і Томашова Люблінсько-
го хрубашовсько-томашовським? Терміноло-
гічна проблема»). Така проблема постала зі 
зміною кордону по р. Буг після Другої світо-
вої війни. До 1939 року цей різновид костюма 
носили в селах, розташованих по обидва бе-
реги Бугу, охоплюючи також землі біля Рави-
Руської та Соколом (сучасна територія Укра-
їни), виявляючи взаємовпливи двох етнічних 
груп. Після Другої світової війни дослідники 
зрідка зверталися до вивчення костюма цих 
земель через політичні причини. Сьогодні, 
констатує авторка, досліджуваний костюм 
збережений лише як музейний експонат. 

Новизною підходу до вивчення симво-
ліки традиційних жіночих головних уборів 
у ритуальній практиці (традиційній та су-
часній) вирізняється стаття Барбари Холуб 
Znakowy character kobiecych nakryć głowy 
(«Знакова символіка жіночих головних убо-
рів»). Авторка зосереджує увагу на кон-
кретних функціях головних уборів на тери-
торії Люблінського воєводства та на їхній 
класифікації так, щоб показати їх у цілісній 

з віруваннями системі. У цьому контексті 
Барабара Холуб здійснює спробу зрозумі-
ти механізми, які вплинули на появу нових 
форм головних уборів, зникнення певних 
елементів і таким чином вплинули на зміну 
функцій цієї складової вбрання. 

У томі висвітлено проблеми, які постають 
перед музейними працівниками в роботі над 
паспортизацією одягу, виокремлено роль ви-
користання старих фотографій для вивчення 
історії костюма. Цю важливу тему – пошуки 
джерел вивчення народного костюма, зокрема 
значення альбому фотографій, зроблених під 
час Перших президентських жнив у Спалі в 
1927 році, досліджує Аліція Миронюк-Ніколь-
ська в статті «Wielobarwne zastępy żeńców» – 
czy fotografie z i dożynek prezydenckich w Spale 
w 1927 roku mogą stanowić źródło dla badań 
nad strojem ludowym? («Різнобарвні ланки 
женців...» – чи можуть фотографії з Перших 
президентських жнив у Спалі в 1927 році бути 
джерелом вивчення народного вбрання?») На 
світлинах Кароля Пенхерського відтворено 
народний одяг різних регіонів Польщі. Аліція 
Миронюк-Нікольська наводить матеріал стат-
ті журналу «Сівба», де уточнено походження 
костюмів, локалізацію (регіон, села). Суспіль-
ний інтерес до народного вбрання є, на думку 
авторки, виявом національної самосвідомості. 
Дослідниця зазначила важливу роль фотогра-
фій народних свят для вивчення традиційного 
вбрання. 

Ключові зміни в ритуальній сфері дослі-
джує Іоланта Драган у статті Płótno lniane 
w wybranych kontekstach tradycyjnej kultury 
w polsce («Льняне полотно у деяких аспек-
тах польської традиційної культури»). Автор-
ка розглядає лляне полотно в різних аспектах 
польської народної культури, подає різні інфор-
мативні відомості полотна: майновий статус; по-
дарунок у сімейній обрядовості, медицині.

Анна Чижевська та Малгожата Кунець-
ка запропонували нові сучасні підходи до ре-
презентації етнографічного матеріалу у статті 
Projekt «Polskie stroje ludowe w internecine» 
(«Проект “Польський народний костюм в Ін-
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тернеті”, або новий підхід до класичної етно-
графічної теми»). Вони наголосили на значенні 
інтернет-сайту Stroje ludowe. net, підготовле-
ному товариством «Етнографічна майстерня». 
Сьогодні на сайті демонструється вбрання 
з 28 етнографічних регіонів, планується по-
повнення колекції. Цей сайт є результатом 
співпраці Товариства з науковцями, музейни-
ми працівниками, керівниками фольклорних 
колективів тощо.

Праця широко ілюстрована світлинами. 
Велика заслуга у створенні тому, згуртуванні 
дослідників одягу наукових редакторів видан-
ня Анни-Вероніки Бжезинської та Маріоли 
Тимохович. Рецензована праця є значним вне-
ском у світову практику наукових досліджень 
народного одягу. Усі теми, підняті польськими 
колегами, суголосні сучасним дослідженням 
українських етнологів, тому становлять вели-
кий інтерес новою інтерпретацією. 

www.etnolog.org.ua
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:  
МІЖ ГРОМАДЯНСЬКОЮ РЕЛІГІЄЮ  

ТА КУЛЬТУРНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ

Олексій Дєдуш

Авторка порушує питання навчання та 
презентації окремих елементів громадянської 
(цивільної) релігії як обов’язкової передумо-
ви формування культурної компетентності 
громадян. Як викладач у ході спілкування з 
американськими та іноземними студентами, 
дослідниця виявила проблему обізнаності в 
ключових для нації та держави символічно-
культурних елементах, що стає перепоною для 
інтеграції суспільства. 

В.-Л. Ньїтраї дає визначення громадян-
ській релігії як «зібранню глибоко вкорінених 
культурних цінностей і очікувань (експек-
тацій), що функціонують задля об’єднання 
суспільства через дані цінності і таким чином 
створюють вірогідність (presumption) спільної 
національної ідентичності. Цивільна релігія на 
прикладі США є очевидною і через це часто 
непомітною в повсякденному житті. Хоча, за 
дослідницею, громадянська релігійна іден-
тичність цілком вкладається в новітню «кон-
цепцію айсберга», тобто розуміння видимих 
елементів предмета чи явища лише як презен-
тацію набагато глибших контекстних, симво-
лічних його компонентів, які за умовчуванням 
є прихованими. У цьому разі релігія цивільно-
го типу забезпечує перенесення в повсякден-
не життя невидимих національних мотивів у 
формі візуальних артефактів. Називаючи да-
ний вимір релігійним, ідеться про те, що осно-
ва вищезгаданих цінностей виступає у формі 
узгодженої між більшістю громадян структури 
міфів, текстів, матеріальних об’єктів, шанова-
них персоналій і всього ландшафту природно 

чи штучно створених «сакралізованих серед-
овищ» (sacred environments) . 

Для Сполучених Штатів В.-Л. Ньїтраї 
виокремлює такі групи артефактів місцевої 
громадянської релігії: Тексти (писання): 
Декларація незалежності та Конституція 
США, Геттісбурзька та друга інавгураційна 
промова А. Лінкольна, інавгураційна про-
мова Дж. Ф. Кеннеді, спіч М. Лютера Кін-
га «Я маю мрію». Матеріальні об’єкти: 
Дзвін Свободи, Статуя Свободи, Білий дім 
та Капітолій, Біблія Лінкольна, гімн, прапор 
(окремі конкретні прапори) США. Пейза-
жі: меморіали Лінкольна, Джефферсона, на-
ціональні кладовища тощо. Люди (пророки, 
святі, мученики): Джордж Вашингтон, То-
мас Джефферсон, Мартін Лютер Кінг та ін. 
Міфи: США – земля обітована чи новий 
Єрусалим; Америка – осяяне місто на пагор-
бі; американці – обраний народ тощо. Цере-
монії та свята (ритуали і святі дні): День 
незалежності, День пам’яті, День Подяки. 
Деякі з формально недержавних свят все ж 
таки певною мірою презентуються офіційними 
особами, наприклад, у формі заміток у пресі 
на честь Дня подяки (прокламація президен-
та США), відвідування релігійних об’єктів на 
час релігійних свят і т. ін.

В.-Л. Ньїтраї звертає увагу також на те, що 
класичну модель громадянської релігії автор-
ства Р. Белла критикували через ігнорування 
позиції політичних та національних меншин. 
У процесі переосмислень своєї теорії він схи-
лився до позиції, що цивільна релігія більше 

Nyitray V.-L. Here, There and (Almost) Everywhere: Civil Religion and Cultural 
Competency. Frontiers  :  The  Interdisciplinary  Journal  of  Study  Abroad. 2018. 
Vol. 30. Issue 1. Р. 42–55.
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приманна масам, ніж національній еліті. Тому 
логічними є запитання, чи не створювалися 
дані конструкти для контролю й маніпулю-
вання масами та який існує зв’язок цього типу 
релігії з державою і традиційною релігією в 
епоху зростання фрагментації та секуляризації 
суспільств. 

У США цивільна релігія репрезентується 
як суміш (fusion) національної ідентичнос-
ті з однією чи більше історично домінантних 
релігійних практик, які приносять артефакти 
культури, які хоч і сприймаються місцевими 
жителями (natives) як належне, але є недо-
статньо ними вивченими. У Західній Європі 
багато культурних звичаїв та артефактів похо-
дять від громадянських релігійних умов (civil 
religious conditions), хоча в різних країнах є 
свої відмінності. Наприклад, у Нідерландах 
навіть у побуті простежується вплив каль-
віністської протестантської етики, у Фран-
ції абсолютизується принцип секуляризації 

(laïcité), а польська нація рухається до релі-
гійно-культурної гомогенізації. Трохи окремо 
стоїть німецька нація, яка має свою специфіку 
історичної пам’яті через події Другої світової 
війни, що втратила традиційно-релігійне на-
повнення, яке століттями визначало німецьку 
культурну ідентичність. 

Підсумовуючи, В.-Л. Ньїтраї говорить, 
що навіть у постмодерному та фрагментова-
ному світі релігія громадянства дає «санкцію 
почуття колективної долі». Науковець цитує 
Р. Е. Шерілла, що «громадянська релігія 
отримує дуже мало вичерпного осмислення, 
але ми живемо в ній, тому звертаємось до 
неї повсякчас». Отже, такі релігійні прак-
тики сучасності, безперечно, є рефлексією 
особливої форми релігійної ідентичності, яка 
через цивільну релігію дає змогу інформува-
ти та робити прозорішим розуміння для гро-
мадян значення національних культурних 
артефактів.

www.etnolog.org.ua
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АКАДЕМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
ПОВСЯКДЕННИХ РУЧНИХ ПРАКТИК ПО-БРИТАНСЬКИ

Наталія Литвинчук

Монографія британської дослідниці, викла-
дачки Вінчестерської школи мистецтв Саут-
гемптонського університету Джоан Терні – 
це абсолютно новаторська за методологічним 
підходом спроба осмислення в’язання як со-
ціокультурного феномена. Книга є своєрідним 
зразком, сучасною європейською моделлю 
студіювання повсякденних практик в політич-
ному, економічному, соціальному та культур-
ному контекстах воднораз. Такий нестандарт-
ний погляд на проблему, міждисциплінарний 
характер аналізу звичайного рукоділля є акту-
альним і перспективним для української гума-

нітаристики, зокрема етнології та культурної 
антропології, мистецтвознавства.

Авторка монографії, спираючись на масив-
ну історіографію, а також на численні різнорід-
ні джерела – усноісторичні оповіді художни-
ків, дизайнерів, в’язальниць, жіночі журнали 
та пресу, художню літературу, кінострічки, 
телепередачі тощо, пропонує розкриття теми в 
шести розділах. Абстрагувавшись від тради-
ційно схеми інтерпретації в’язання, дослідниця 
розглядає відповідну ручну практику в значно 
ширших рамках, подаючи при цьому в кожній 
із структурних частин нові ключі до розуміння 

Turney J. The Culture of Knitting. Bloomsbury : Berg Publishers, 2009. 288 p.; 
Тёрни Дж. Культура вязания / пер. с англ. Е. Кардаш. Москва : НЛО, 2017. 
460 с.
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її сенсу в соціальній та культурній історії. За 
Дж. Терні, в’язання – це мистецтво, ремесло, 
дизайн, мода, речі повсякденного використан-
ня, практики. 

Багатий фактичний матеріал дав змогу під-
няти в книзі доволі широке коло питань, таких 
як гендерна специфікація в’язання, трансфор-
мація статусу в’язання та зміна уявлень про 
нього під час різних хвиль фемінізму, міжпо-
колінна трансляція в’язальних практик, збе-
реженість традицій в’язання та його переос-
мислення, адаптація традиційних практик до 
сучасності, національна та локальна специфіка 
в’язання тощо. Дослідниця не обмежується 
в’язанням. На сторінках книги є чимало ціка-
вих матеріалів про рукоділля загалом, їхнє 
місце в повсякденні, соціальне маркування, 
а також про зміну стану тих чи тих практик 
унаслідок упровадження різних урядових та 
освітніх програм. Показово, що авторські суд-
ження в книзі вдало розбавлено наративами, не 
позбавленими відповідного аналізу. Як і будь-
яке академічне видання, рецензована праця 
містить теоретичні положення: дослідниця 
досить переконливо, відповідно до контексту, 
використовує різні означення об’єкта свого 
студіювання, критично осмислює їх. Водночас 
Дж. Терні влучно оперує різними статистич-
ними даними (наприклад, щодо того, як у різні 
роки ХХІ ст. у Британії та США змінювала-

ся кількість людей, які займалися в’язанням). 
Це робить зміст книги інформативно наповне-
ним і достатньо аргументованим. Варто також 
зазначити, що ілюстрування монографії ціка-
вими фотоматеріалами виграшно візуалізує 
текст, його змістове навантаження.

Попри те, що хронологічно дослідження 
охоплює період від 1970 років до сучасного 
ХХІ ст. (за словами авторки, це її свідома 
відмова від опису в довготривалій ретроспек-
тиві, оскільки так робила більшість авторів), 
робота не позбавлена екскурсів у першу поло-
вину ХХ ст. чи навіть ХІХ cт. Можна також 
говорити про досить широку географію, адже 
об’єктом вивчення стали британські, амери-
канські, європейські та австралійські в’язальні 
практики.

Вагомість запропонованого підходу 
Дж. Терні в книзі «Культура в’язання» до вив-
чення повсякденних ручних практик складно 
переоцінити. Оригінальне за своїм задумом і 
глибоке за змістом британське академічне ви-
дання особливо буде корисним для тих, хто 
має в колі своїх наукових інтересів історію та 
сучасний стан ремесел, різних видів рукоділь, 
хендмейду, хобі тощо. Саме через опрацюван-
ня такого штибу іноземних досліджень, інтер-
претацію їхньої методології має відбуватися 
входження української науки в європейський 
та світовий контекст.

www.etnolog.org.ua
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НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ  
У ДІАСПОРІ 

Марина Курінна

Наукове дослідження Н. Сенів-Макогон, 
здійснене на підвалинах історичного крає-
знавства та регіональної історії, присвячене 
вивченню життя та побуту українців, які 
мешкають на теренах Австралійського кон-
тиненту (штат Вікторія, м. Джилонґ). Ро-
бота виконана в межах проекту Організації 
Об’єднаних Націй «Це ваша історія – не 
втрачайте її!» (2016 р.) і є другим видан-
ням, підготовленим у перекладі з англійської 
українською мовою (оригінальна назва – 
Two Twigs: The Unique Ukrainian Australian 
Emigrants in Geelong, Victoria, 2017). Книга 
складається з передмови, подяки, преам-

були, 8 розділів, списку джерел, додатків і 
словника термінів.

Передмова написана головним директором 
Фундації українознавчих студій Австралії 
(ФУСА) М. Шумським, який завдячив ав-
торці за її щиру турботу у справі збереження 
колективної пам’яті українських емігрантів, 
визначення їхнього внеску в економіку, сус-
пільство та культуру м. Джилонґ. У вступному 
слові також зазначено, що впродовж останніх 
40 років ФУСА активно працює у сфері на-
дання дослідницьких грантів, спрямованих на 
наукове збереження української культурної 
спадщини в Австралії.

У «Подяці» авторка висловлює шану до 
багатьох людей, які допомагали їй під час на-
писання та підготовки книги до друку. Н. Се-
нів-Макогон наголошує, що у процесі роботи 
було залучено матеріали з-понад 10 архівів та 
державних бібліотек (серед них – архівні фонди 
Української католицької парафії Покрови Пре-
святої Богородиці, Союзу українок в Австралії 
(СУА), Джилонґської громади Вікторії, почат-
кової школи Святої Родини Белл Парку тощо).

У «Преамбулі» Н. Сенів-Макогон стисло 
висвітлює мету роботи і зміст кожного розділу.

Перший розділ книги – «Збереження 
культурної спадщини та ідентичності» – скла-
дається з чотирьох підрозділів, у яких дослід-
ниця торкається кола питань, пов’язаних із 
важливістю фіксації наративів як елементів 
культури, що пов’язують минуле, сьогодення 
та майбутнє. Авторка наголошує, що в сучас-
ному глобальному та інформаційному світі, де 
звичайні методи запам’ятовування заміню-
ються новими засобами зберігання інформа-

Сенів-Макогон Н. Дві гілки. Унікальні українські емігранти Австралії в 
місті Джилонґ, Вікторія. 1948–1960-ті роки. Сідней, 2018. 230 с. 
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ції, архівація культурної спадщини набуває 
особливого значення, адже цифровий наратив 
не лише стає цінним інформаційним ресурсом 
(першоджерелом), але й підвищує розуміння 
та обізнаність щодо поняття ідентичності.

Другий розділ монографії – «Глобалізація 
для українців» – складається з дев’яти під-
розділів, у яких висвітлено причини кількох 
хвиль еміграції українців із західних земель за 
межі України протягом 1750–1910-х років (до 
Боснії), 1930–1940-х років (із таборів Німеч-
чини); визначено вплив церкви у формуванні 
культурної ідентичності наших співвітчизни-
ків за кордоном.

Третій розділ – «Перешкоди та культурна 
ідентичність» – має п’ять підрозділів і присвя-
чений вивченню історії західноукраїнських зе-
мель у період розпаду імперій (Австро-Угор-
ської та Російської), висвітленню становища 
українців під час примусової та добровільної 
еміграції в середині 1940-х років, з’ясуванню 
ролі UNRRA (комітету при ООН з надання 
допомоги та реабілітації біженцям і жертвам 
війни у 1940–1950-х роках).

У четвертому розділі – «Людський капі-
тал», – який має дев’ять підрозділів, дослід-
ниця розповідає про еміграцію українців до 
Австралії після Другої світової війни, визна-
чає роль першого австралійського міністра 
з питань еміграції Артура А. Калвелла, ко-
трий створив сприятливі умови для інтеграції 
мігрантів у місцеве суспільство (заохочення 
прибулих до вивчення англійської мови, озна-
йомлення з місцевим життєвим ладом тощо), а 
також для збереження їх ідентичності (дозвіл 
на утворення політичних, культурних і церков-
них громад, молодіжних таборів тощо).

У п’ятому розділі книги – «Дві гілки» – зі-
брано спогади про еміграцію від її безпосеред-
ніх учасників, подані автором у вигляді влас-
них переказів (19 життєвих історій).

Шостий розділ роботи Н. Сенів-Мако-
гон – «Організаційне життя» – складається 
з дев’ятнадцяти підрозділів. У них розкри-
то особливості культурного та громадського 
життя українців у м. Джилонґу (штат Вікто-

рія, Австралія) протягом 1950–1960-х років. 
Зокрема, йдеться про історію функціонуван-
ня Української громади Вікторії, яка збирала 
кошти для будівництва житла членів громади 
через практику пожертви, організовувала різ-
номанітні культурні заходи, поширювала укра-
їномовні газети («Церква і життя» та «Вільна 
думка»), займалася просвітницькою роботою 
серед молоді, сприяла відкриттю суботньої 
школи, де навчали українській мові, історії, 
традиціям.

У сьомому розділі – «Соціальний капі-
тал» – (має 6 підрозділів) висвітлено роль 
жінок в облаштуванні емігрантського побуту. 
Вони, за словами Н. Сенів-Макогон, були «не 
лише матерями і дружинами, а часто доповню-
вали фінансове виживання своїх сімей» (с. 163). 
Авторка приділила також увагу роботі жіночої 
спілки Союзу українок Австралії у м. Джилон-
ґу, учасниці якої організовували різноманітні 
форми вираження української свідомості (ке-
рували хорами, влаштовували громадське свят-
кування Різдва, Великодня та інших релігійних 
свят; брали участь у виставках, де демонструва-
лися українські культурні традиції тощо).

У восьмому розділі – «Висновок» – (має 
три підрозділи) підбито підсумки щодо «двох 
гілок» еміграції українців до міста Джилон-
ґа, які походили з Німеччини та колишньої 
Югославії. Авторка наголошує, що україн-
ські культурні традиції не були зруйновані, 
водночас через освіту наступне покоління 
українців посіло чільне місце серед членів ав-
стралійського суспільства.

У «Джерелах» Н. Сенів-Макогон надає 
список монографій та публікацій, викорис-
таних нею в ході роботи над дослідженням 
(173 одиниці). У «Додатках» подано віднай-
дені авторкою прізвища емігрантів, які прибу-
ли до Австралії впродовж 1940–1960-х років 
(103 особи з позначенням року та пункту їхньо-
го прибуття, 86 – без цієї інформації), та свід-
чення щодо перших переселенців у м. Джи-
лонґ (дані зі сторінок Facebook). У «Словнику 
термінів» подано 6 визначень, пов’язаних із 
громадським побутом українців Австралії.
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Отже, в цілому монографія Н. Сенів-Ма-
когон справляє позитивне враження завдя-
ки опрацюванню авторкою широкого кола 
джерел, висвітленню різноманітних питань, 
пов’язаних із життєдіяльністю української 
громади у м. Джилонґу протягом 1940–
1960-х років. Проте окремі міркування до-
слідниці, на нашу думку, є доволі супереч-
ливими. Приміром, Н. Сенів-Макогон, не 
наводячи конкретних даних (посилається на 
книгу Davies N. Vanished Kingdoms: The Rise 
and Fall of States and Nations, New-York, 2012, 
р. 478), стверджує, що у 1939–1945 роках Га-
личина «зазнала найбільших людських втрат, 

ніж будь-яка інша територія за всю попере-
дню європейську історію» (с. 34). Крім того, 
наративи подано авторкою не від першої осо-
би (безпосередньо респондента), а переказані 
дослідницею. Чи варто в такому випадку на-
зивати авторську інтерпретацію матеріалу на-
ративом? 

Наголосимо, що наведені в рецензії заува-
ження не зменшують позитивного враження 
від дослідження, здійсненого Н. Сенів-Мако-
гон. Вважаємо, що дана монографія стане ці-
кавою широкому колу читачів, які виявляють 
інтерес до історії, життя та побуту українців за 
межами України.

www.etnolog.org.ua
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ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ
ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ

Віталіна Юрченко

Сьогочасні українські реалії в рамках ре-
форми децентралізації, яка триває з 2014 року 
і передбачає зміну концепції управління через 
залучення місцевої ініціативи та еліти, «реані-
мацію» самоорганізації як традиційного інсти-
туту українців, потребують вирішення низки 
концептуальних питань, пов’язаних з розвит-
ком місцевих співтовариств (громад). Ця тема 
викликає інтерес серед таких фахівців, як по-
літологи, соціологи, антропологи, архітектори, 
котрі стали ініціаторами розроблення проектів 
різних рівнів і спрямувань на національно-
му зрізі. Зокрема, національні проекти в на-
прямках розвитку територіальних колективів 

(громад), створення на базі закладів культури 
центрів місцевої активності, посилення проце-
сів демократії та сприяння української євроін-
теграції реалізовує Інститут соціокультурно-
го менеджменту, який виник у 2000 році і з 
грудня 2013 року є членом Європейської ме-
режі організацій громад (European Community 
Organizing Network) [5]. Інформацію про всі 
аспекти процесу децентралізації в Україні на 
державному рівні можна отримати на спе-
ціальному інтернет-порталі «Децентраліза-
ція дає можливості» [2]. Сучасні дослідники 
місцевої самоорганізації громадян ставлять 
проб лему вивчення громади як антропологіч-
ного та просторового явища. Оскільки одним 
з визначення громади є простір, який умож-
ливлює реалізацію життєвих потреб та ви-
яви окремих особистостей або їх об’єднань, то 
громада знаходить своє відображення і в про-
ектах архітекторів та міських планувальників 
на різних рівнях управління в територіальному 
вимірі регіону (міста, селища, села). Окремої 
уваги заслуговує нещодавно створена в Ки-
єві освітня інституція «CANaction School for 
Urban Studies» (діє з 2015 р.), яка досліджує 
сучасні українські міста і займається розроб-
кою стратегій їх розвитку [6]. За підтримки 
Програми «U-LEAD з Європою» зазначена 
інституція розробила дослідницьку програ-
му «Інтегроване просторове планування для 
об’єднаних територіальних громад» [4]. Обла-
штування громадського простору має важливе 
значення для місцевої громади. Структура і 
планування міста впливає на людей, їх пове-
дінку і самовираження, що вможливлює функ-
ціонування міста як окремої системи. У цьому 

Ґел Йен. Міста для людей : науково-популярне видання / пер. з англ. 
О. Любарської. Київ : Основи, 2018. 304 с.
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контексті цікавим і потрібним є залучення єв-
ропейського досвіду щодо планування місько-
го простору. Освітня платформа «CANaction 
School» представила для широкого загалу на-
уково-популярне видання «Міста для людей» 
Йена Ґела – бестселер світової урбаністики. 
Й. Ґел – дослідник з Данії, архітектор, у ми-
нулому – професор Данської королівської 
академії мистецтв, засновник архітектур-
ного бюро Gehl Architects – Urban Quality 
Consultants. Учений, опираючись на власний 
досвід проектування міського простору у Єв-
ропі, Австралії й Америці (розробляв проекти 
вдосконалення міського середовища для Ко-
пенгагена, Стокгольма, Роттердама, Лондона, 
Аммана, Маската, Мельбурна, Сіднея, Сан-
Франциско, Сієтла та Нью-Йорка), пропонує 
нові гуманістичні ідеї щодо організації місько-
го (громадського) простору [1]. Варто зазна-
чити, що рецензовану працю перекладено на 
32 мови. У 2018 році, завдяки зусиллям освіт-
ньої інституції «CANactoin School» у співп-
раці з Видавництвом «Основи», вона вийшла 
у світ українською. Перебуваючи в Україні, 
в одному зі своїх інтерв’ю, автор книги, наго-
лосивши на загальнолюдських цінностях, які 
є більше схожими, аніж відмінними, висловив 
рекомендації щодо можливості втілення влас-
них ідей і принципів в українському середови-
щі. За Й. Ґелом, «...ми формуємо міста, а вони 
формують нас». Запропонована книга є прак-
тичним посібником і розрахована на залучення 
ініціативи, тому її інструментарій орієнтований 
на широкий загал. Вона проста і зрозуміла, 
доступна кожному, хто цікавиться вирішенням 
питань, пов’язаних з міським плануванням. 
Автор культивує основну думку, що міське 
планування потребує орієнтації на людину, її 
потреби і почуття. Це приведе до формування 
міст, наповнених життям, міст безпечних, ста-
лих і здорових, що має вирішальне значення у 
ХХІ ст. 

Привертає увагу і підхід автора до її струк-
тури, яка складається із шести теоретичних 
розділів і практичної частини «Інструмен-
тарій». Основною віссю, на якій базується 

структура книги, є підсилення ефективного 
забезпечення базових потреб людини архі-
тектурними і транспортними засобами. Книга 
ілюстрована епізодами та коментарями до них 
(у формі дослідницьких висновків) з вулично-
го життя міста, які дають можливість побачити 
та порівняти особливості громадського (місь-
кого) життя в різних точках світу, наприклад: 
Копенгаген (Данія), Мельбурн (Австралія), 
Страсбург (Франція) та інші.

З фокусу дослідження громади як спіль-
ноти, яка проживає в межах адміністратив-
но-територіальних утворень, важливим є 
перший розділ книги «Людський масштаб», 
присвячений аналізу проблеми міського про-
стору як місця зустрічі й спілкування містян. 
Автор актуалізував забуту традиційну функ-
цію міського простору як місця зустрічі й со-
ціальної взаємодії, яка зникає і вичерпує себе 
з огляду на нові засоби комунікації. Він звер-
нув увагу на людський вимір, уважаючи його 
відправною точкою містопланування. Й. Ґел 
наголосив, що, у зв’язку зі збільшенням ав-
томобільного руху, потрібно більше надавати 
уваги пішохідним зонам. Відтак, у процесі 
повсякденної діяльності, важливим є стиму-
лювання пересуватися пішки і на велосипеді, 
що забезпечить досягнення розбудови «жи-
вих» (жвавих) безпечних, сталих і здорових 
міст – «Чотири цілі – одна стратегія» [3, 
с. 7]. У параграфі 1.2 «Спочатку ми формує-
мо міста – потім вони нас» розкрито тезу, що 
міське середовище і планування впливають на 
поведінку людини, а також на функціонування 
міста: «Менше доріг – вільний рух, більше до-
ріг – інтенсивніший рух» [3, с. 9]. Це описано 
на конкретному прикладі створення комфорт-
них умов для вело сипедистів у Копенгагені: 
формується «вело сипедна культура», вико-
ристання велосипеда стало важливою части-
ною повсякдення для всіх груп суспільства, 
адже більше 50 % жителів послуговуються 
велосипедами кожного дня [3, с. 10]. Місто 
Копенгаген – краща якість міського простору 
і, як результат, у ньому вища активність місь-
кого життя. Створення умов для піших прогу-
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лянок і проведення часу в громадських зонах 
привело до появи нової міської моделі: багато 
людей ходять пішки і проводять чимало часу 
в місті [3, с. 13]. Приклад пішохідного міста – 
Венеція, яка протягом тисячолітньої історії 
була пішохідною і такою залишається тепер, 
і є цікавим прикладом врахування людського 
виміру в міському плануванні [3, с. 12]. Ак-
тивності міста також сприяють програми роз-
витку вуличного мистецтва, висадження дерев 
(«зелена стратегія»), система нічного освіт-
лення тощо. Натомість збільшення кількості 
лавок для відпочинку в гавані Акер-Брюгге в 
Осло подвоїло кількість людей, які проводять 
там свій час. Інший факт міської активності 
проілюстровано на прикладі, коли кожне літо 
шосе вздовж р. Сени (м. Париж) закривають і 
перетворюють його на набережну Парі-пляж, 
яку одразу заповнюють парижани, котрі взим-
ку чекали на цю можливість. Особливою фор-
мою об’єднання людей, які використовують 
спільний простір, є піша хода. Людина, що 
проводить достатньо часу поза приміщенням, 
може отримувати задоволення від життя за-
вдяки простим речам: дихання повітрям, спо-
глядання вітрин, набування того чи іншого до-
свіду та нових знань [3, с. 17]. 

Подальший виклад матеріалу базовано на 
розумінні міста як місця комунікації, де за-
довольняються базові потреби у спілкуванні, 
забезпечується активна життєдіяльність, що є 
основою комфорту для кожного і громади за-
галом. У параграфі 1.3 «Місто як місце зустрі-
чей» розкрито роль міста в акті спілкування, 
яким охоплені обговорення нових тем, спіль-
них інтересів, знайомства, розваги тощо. Ав-
тор наголосив, що така практика використання 
міського середовища була притаманною і для 
ХХ ст., поки не почався автомобільний бум, і 
не з’явилися електронні засоби комунікації, які 
призвели до втрати міським простором функ-
ції місця зустрічей. У сьогоденні торгівля і 
сфера обслуговування переважно сконцентру-
валися у великих торговельних комплексах. 
На поставлене в дослідженні запитання «Чи 
можуть електронні засоби комунікації (телеба-

чення, Інтернет, електронна пошта, мобільний 
телефон) замінити функцію міського простору 
як місця зустрічей?» автор справедливо ствер-
див, що нові засоби комунікації можуть лише 
доповнити, а не замінити безпосереднє спіл-
кування між людьми. «Людина – найбільша 
радість для людини» [3, с. 23], тому потрібни-
ми є обидва види комунікації [3, с. 27]. Одно-
часно в роботі розкрита важливість соціаль-
ного значення громадських зон як форуму для 
обміну думками й ідеями. Суспільний міський 
простір сприяє укріпленню соціальної стабіль-
ності, який дозволяє людям почувати себе за-
хищено і впевнено в різних аспектах. Також, 
на думку автора, це є профілактичним засобом 
злочинній діяльності [3, с. 28–29].

На особливу увагу заслуговує параграф 3.1 
«Живе місто» розділу 3 «Живе, безпечне, 
стійке і здорове місто», у якому обґрунтоване 
життя в місті як саморозвиваючий процес. Ав-
тор вводить поняття «живе місто» і «неживе 
місто». Критерієм «живого міста» є обрання 
людиною міського простору для проведення 
більшої частини свого дня. Коли людей при-
ваблює присутність інших людей, – це живе 
місто [3, с. 72]. Й. Ґел також увів поняття 
«м’які кордони простору», яким охопив при-
садибні городні ділянки, переважно розміще-
ні перед житловими будинками.  Вони мають 
вирішальне значення для активного вуличного 
життя людей.  Міста, які мають м’які кордони, 
є безпечнішими [3, с. 85].

Важливими для місцевої громади є і пи-
тання безпеки та здоров’я людини, які по-
трібно вирішувати на рівні формування інф-
раструктури. Відомо, що сучасна тенденція 
ведення пасивного сидячого способу життя 
призводить до проблем зі здоров’ям, тому 
правильно облаштований міський простір 
(створення в містах об’єктів для фізичних на-
вантажень) забезпечить позитивний вплив 
на здоров’я людини. Наприклад, катання на 
ковзанах на площі в Копенгагені, скейтбор-
динг у Нью-Йорку, вуличні танці в Китаї, біг 
у Данії як найпопулярніший вид спорту та 
інші види міської фізичної активності. Цим 

www.etnolog.org.ua

IM
FEку чекали на цю можливість. Особливою фор

IM
FEку чекали на цю можливість. Особливою фор-

IM
FE-

мою об’єднання людей, які використовують 

IM
FEмою об’єднання людей, які використовують 

спільний простір, є піша хода. Людина, що 

IM
FEспільний простір, є піша хода. Людина, що 

проводить достатньо часу поза приміщенням, 

IM
FE

проводить достатньо часу поза приміщенням, 
може отримувати задоволення від життя за

IM
FE

може отримувати задоволення від життя за-

IM
FE

-
вдяки простим речам: дихання повітрям, спо

IM
FE

вдяки простим речам: дихання повітрям, спо-

IM
FE

-
глядання вітрин, набування того чи іншого до

IM
FE

глядання вітрин, набування того чи іншого до-

IM
FE

-
[3, с. IM

FE
[3, с. 17]. IM

FE
17]. 

Подальший виклад матеріалу базовано на IM
FE

Подальший виклад матеріалу базовано на 
розумінні міста як місця комунікації, де заIM

FE
розумінні міста як місця комунікації, де за
довольняються базові потреби у спілкуванні, IM

FE
довольняються базові потреби у спілкуванні, 
забезпечується активна життєдіяльність, що є IM

FE
забезпечується активна життєдіяльність, що є 
основою комфорту для кожного і громади заIM

FE
основою комфорту для кожного і громади за

хищено і впевнено в різних аспектах. Також, 

IM
FE

хищено і впевнено в різних аспектах. Також, 
на думку автора, це є профілактичним засобом 

IM
FE

на думку автора, це є профілактичним засобом 
злочинній діяльності

IM
FEзлочинній діяльності
На особливу увагу заслуговує параграф

IM
FEНа особливу увагу заслуговує параграф

«Живе місто» розділу

IM
FE«Живе місто» розділу

стійке і здорове місто», у

IM
FEстійке і здорове місто», у

життя в місті як саморозвиваючий процес. Ав

IM
FEжиття в місті як саморозвиваючий процес. Ав

тор вводить поняття «живе місто» і «неживе 

IM
FEтор вводить поняття «живе місто» і «неживе 

місто». Критерієм «живого міста» є обрання 

IM
FEмісто». Критерієм «живого міста» є обрання 

людиною міського простору для проведення 

IM
FE

людиною міського простору для проведення 
більшої частини свого дня. Коли людей при

IM
FE

більшої частини свого дня. Коли людей при
ваблює присутність інших людей,

IM
FE

ваблює присутність інших людей,
місто [3, с.

IM
FE

місто [3, с.



111

Рецензії та огляди етнологічних видань

самим підвищується рівень міської активнос-
ті. Сюди можна віднести переміщення пішки 
і на велосипеді [3, с. 112]. 

Надзвичайно цікавим є параграф 4.3 
«Міста, де приємно проводити час» розділу 
4 «Місто на рівні очей». Автор звернув ува-
гу на значне збільшення вуличних кафе у сві-
ті, що свідчить про нові потреби і нові моделі 
використання міста. За останні два-три деся-
тиліття практика обслуговування на вулицях 
поширилася. У міру того, як містяни ставали 
заможнішими, у них з’являлося більше віль-
ного часу для проведення його в кафе. Люди, 
сидячи за столиками, насолоджуються містом 
і міським життям. Феномен привабливості 
вуличних кафе, за Й. Ґелом, – це «життя на 
тротуарах»: можливість відпочити і переку-
сити, однак реальною причиною є бажання 
спостерігати за міським життям. У минулому 
люди проводили в міському просторі бага-
то часу,  тому і присутність у місті була при-
родною частиною їхнього повсякдення. На 
сучасному етапі за допомогою вуличних кафе 
створюють нові точки «притягнення», що і є 
причиною, аби довше залишатися в місті. Таке 
явище – поштовх до створення і розвитку но-
вої культури – «культури вуличних кафе» [3, 
с. 146–147].

Параграфом 4.4 «Міста, де зручно зустрі-
чатися» вищезазначеного розділу розкрита 
важливість міста для розвитку трьох базових 
видів людської діяльності: бачити, слухати і 
розмовляти. Універсальний вид діяльності, 
яким ми займаємося, коли йдемо, стоїмо чи 
сидимо, – це розглядання людей [3, с. 148]. 
Місто – це місце для музики, видовищ і де-
монстрації талантів. Місто також є площад-
кою для дитячих ігор. Дитячі ігри завжди 
були частиною міського життя. Проте у Ве-
неції немає спеціальних площадок для ігор, 
адже саме місто є великою ігровою площад-
кою. Діти вилазять на пам’ятники, бавляться 
поблизу каналів, грають у м’яча серед пере-
хожих. Пішохід завжди відіб’є м’яч, тому гра 
може тривати годинами. Це прості рішення, 
які завжди спрацьовують на позитивний ре-

зультат [3, c. 158]. На думку автора, з якою 
ми погоджуємося, людей завжди приваблю-
вали фестивалі, вуличні свята, культурні 
заходи, дні без машин, паради, заходи біля 
води, спортивні події, більшість із яких по-
стійно збільшується і дотепер. Нові виклики 
сьогодення підштовхують будівників міста на 
втілення різноманітних ідей зі створення на-
лежних умов і просторів для видів діяльності 
людей різних вікових категорій. У монографії 
виокремлено такі елементи громадських за-
ходів, як постійні, сезонні й короткі. Постійні 
елементи – це власне міський простір, по-
стійна повсякденна основа міського життя. 
Сезонний елемент – це спеціальні тимча-
сові споруди і події, що можуть відбувати-
ся в місті протягом року: катки для катання 
взимку, різдвяний базар, щорічний карнавал, 
цирк-шапіто, фестивальний тиждень та інші 
події в місті. Короткотермінові елементи – 
численні дрібні події в місті: свята біля води, 
феєрверки, концерти на площі, розваги в пар-
ках, вуличні музиканти, вечори поезії тощо  
[3, с. 161].

Отже, рецензована праця «Міста для лю-
дей» Й. Ґела – актуальне наукове досліджен-
ня, яке має важливе значення для сучасного 
розуміння формування громадського просто-
ру, де автор виявив своє ставлення до ідей 
урбанізму і феномену міст постколоніального 
періоду. Окрім того, у роботі міститься чима-
ло риторичних споглядань, фахових оцінок, 
які викликають природню зацікавленість й 
інтерес у читачів. Результати дослідження 
данського вченого, його сучасний європей-
ський вимір організації простору міста є цінні 
й мають практичні поради щодо застосування 
європейського досвіду для планування міст в 
Україні, а також наштовхують на думку сто-
совно вирішення в майбутньому питання міс-
ця і ролі громади у проектах архітекторів та 
міських планувальників. Оскільки на сьогодні 
життєво важливими є людські зв’язки, вар-
то створювати громадські місця доступні для 
всіх, адже людина – це соціальна істота, яка 
розвивається у спілкуванні. Відтак необхідно 
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створювати такий життєвий простір, де цю по-
требу можна було б реалізувати. 

Для успішної трансформації міста з при-
цілом на людський чинник важливою є гро-
мадська участь у його майбутньому як про-
цесу взаємодії між спільнотою і державою. 
В умовах української громадської активності, 
самоорганізації, місцевої ініціативи, що були 

невід’ємними чи ключовими факторами тради-
ційного інституту громадського побуту ще на 
початку ХХ ст. і видозмінювалися впродовж 
нього, такі праці вможливлюють як проник-
нення в наші реалії, так і бачення з погляду ет-
нолога механізмів сучасного побуту, окремі ас-
пекти якого функціонують у контексті реформ 
об’єднаних територіальних громад.
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УКРАЇНСЬКІ ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 
В ОПТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Віталій Іванчишен

Одним з найважливіших наративів у но-
вітньому гуманітарному дискурсі є питання, 
пов’язані з міграційними рухами, їх вивченням 
й осмисленням в історичній ретроспективі, ана-
лізуванням специфіки сучасних тенденцій та 
пошуком механізмів ефективного прогнозуван-
ня з метою уникнення конфліктних ситуацій у 
майбутньому. Вагомою в контексті окреслених 
тез видається колективна праця «Європа та її 
болісні минувшини» за загальною редакцією 
відомих європейських учених Жоржа Мінка та 
Лори Неймайєр [1]. Хоча публікація цієї книги 
відбулася близько десятиліття тому, значущість 
її знову і знову актуалізується з огляду на євро-
інтеграційні прагнення українців, пошук опти-
мальних шляхів та рішень щодо регулювання 
вимушених переселень в останні роки тощо. 

У нашому огляді акцентуємо увагу лише на 
окремих студіях колективної праці «Європа та 
її болісні минувшини», міркування та аргумен-
ти яких є затребуваними сьогодні. Зокрема, 
слушними видаються думки Ж. Мінка про те, 
що 2004 рік, як рік вступу нових членів до ЄС, 
актуалізував новий дискурс пам’яті в Європі, 
у якому однією з превалюючих тем виявилася 
проблема вимушених переселень 1940-х років 
у Європі, передовсім у «чотирикутнику» Ні-
меччина – Австрія – Словаччина – Польща 
[2, с. 21]. Як наслідок, сформувалися кілька 
площин цієї проблеми, а саме польсько-ні-
мецька та німецько-угорсько-чеська, коли 
йдеться про територію ЄС [2, с. 21]. 

Завважимо, що питання вимушених пере-
селенців є чи не найбільш вагомим в Україні 
сьогодні. Скажемо, що польська площина 
проблеми вимушених переселень 1940-х ро-

ків є не повною без її українського складни-
ка, потребує подальших студій та випрацьо-
вування певної моделі взаємовідносин сторін 
у розрізі перманентних конфліктів, що зри-
нали на початку ХХ – ХХІ ст. в контексті 
(пере) осмислення болючої історичної спадщи-
ни та пам’яттєвого дискурсу. Хоча в пропоно-
ваній праці темі українсько-польських відно-
син присвячено статтю польського дослідника 
А. Пачковського, одначе в ній розкрито лише 
певні нюанси цієї проблеми, подано контури 
історичного підґрунтя її сьогоднішнього існу-
вання. А. Пачковський слушно акцентував на 
тому, що означена площина є маловідомою в 
загальноєвропейському дискурсі, це створює 
додаткову перешкоду для її включення до ньо-
го [4]. Безперечно, указаний факт підсилює 
затребуваність не лише вивчення української 
специфіки міграційних рухів окреслених періо-
дів, а й гідного його представлення в європей-
ському пам’яттєвому потенціалі.

Під час розгляду проблеми переселень се-
редини ХХ ст., зважаючи на основні тези 
авторів книги, виникає питання щодо харак-
теристики і аналізування сучасної вимушеної 
міграції в Україні у зв’язку з військово-полі-
тичними подіями. Ж. Мінк і Л. Неймайєр по-
дають у своїй праці огляд діяльності вимуше-
них переселенців різних історичних відтинків 
на початку ХХІ ст., тенденції їхнього гурту-
вання та самоорганізації, пред’явлення прав та 
позовів щодо матеріальної та моральної ком-
пенсації. Указані реалії певною мірою дисо-
нують з інтеграційними процесами сучаснос-
ті, адже інтерес ЄС у згаданих процесах, на 
думку Л. Неймайєр, полягає саме в тому, щоб 

Європа та її болісні минувшини / авт.-упоряд. Ж. Мінк і Л. Неймайєр 
у співпраці з П. Боннаром ; пер. з фр. Є. Марічева. Київ : Ніка-Центр, 2009. 
272 с.
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якомога швидше закрити юридичні дискусії 
щодо спірних питань [3, с. 199] та виробити 
колективні й взаємовигідні моделі примирення 
між країнами і націями. 

Показовими в цьому плані виявилися 
перипетії в чесько-німецькій площині. Так, 
у 1997 році між Чехією та Німеччиною було 
прийнято декларацію про «визнання провини і 
несправедливості» один перед одним відносно 
подій 1938–1945 років та подальшу відмову від 
юридичних перемовин щодо цієї проблеми [3, 
с. 195–196]. Розв’язання означеного питання 
диктувалося насамперед потребою скасування 
Декретів Бенеша 1940-х років щодо виселення 
німців з чеських територій і відбувалось у про-
цесі вступу Чехії до ЄС 2004 року. Згідно з 
декларацією 1997 року, Декрети Бенеша пере-
ходять з юридичної в історичну площину, що є 
надзвичайно важливим з огляду на оцінку си-
туації [3, с. 195–196], адже було сформовано 
сприятливий ґрунт для примирення сторін. 

Таким чином, торкаючись лише окремих 
проблемних аспектів колективної праці «Євро-
па та її болісні минувшини», які, на наш погляд, 
апелюють до сучасності, намагаємося прояви-
ти українську специфіку викликів вимушеної 
міграції. Насамперед це стосується аспектів, 
пов’язаних з питаннями, як сучасні вимуше-
ні переселенці учинять після закінчення вій-
ськових подій на Сході України та у Криму: 
чи будуть вони повертатися до своїх домівок, 
чи, навпаки, будуть вимагати компенсації, щоб 
актуалізувати своє становище на новому місці, 
яке поступово стало новим домом, є (не) спри-
ятливим місцем проживання. Вочевидь, ука-
заний перелік складних питань не є вичерп-
ним і тяжіє до поступового розширення. Саме 
тому актуальною потребою соціогуманітарної 
думки є пошук відповідей, механізмів, форму-
вання стратегії, що дозволить оперативно реа-
гувати та ефективно залагоджувати неминучі 
конфліктні ситуації. 
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10 січня 2019 року на 73 році пішов із 
життя видатний етнолог, доктор історичних 
наук, професор Чернівецького національно-
го університету імені Ю. Федьковича Геор-
гій Костянтинович Кожолянко, уродженець 
с. Кам’яна Сторожинецького р-ну. Усе своє 
життя Георгій Костянтинович присвятив до-
слідженню народної культури населення Бу-
ковини. 

Після закінчення історичного факультету 
Чернівецького національного університету 
імені Ю. Федьковича (далі – ЧНУ), аспіран-
тури в Інституті історії АН УРСР захистив 
кандидатську дисертацію, у 1992 році – до-
кторську на тему «Матеріальна культура насе-
лення Північної Буковини». Саме ця тема ста-
ла лейтмотивом усіх його наукових пошуків. 
Працював старшим лаборантом, викладачем, 
доцентом, завідувачем кафедри етнології, ан-

тичної та середньовічної історії ЧНУ, з 2006 
року – професор цієї кафедри. 

Г. Кожолянко був глибоко обізнаний з 
українською та світовою етнографією, з народ-
ною культурою українців. Як фундаменталь-
ний учений він розумів значення ґрунтовних 
регіональних розробок, без яких українська 
етнічна історія репрезентована неповно. Не-
пересічне значення його праць ще буде осми-
слюватися дослідниками української спадщи-
ни. Великий масив матеріалу, зібраний під час 
експедицій, опрацювання фондових музейних 
колекцій, глибока обізнаність із українською 
та світовою народознавчою літературою до-
зволили Г. Кожолянку зробити видатний вне-
сок у вивчення Буковини. У його численних 
статтях – нові аспекти дослідження народної 
культури буковинців, нове бачення. У його 
роботах висвітлено широке коло наукових 
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проблем. Так, цінною для етнологічної науки 
є стаття «Доповнювальні елементи традицій-
ного костюма українців Буковини» (2010), 
у якій Г. Кожолянко на прикладі головних 
уборів, зачісок, поясів, взуття, прикрас пока-
зав їх локальне розмаїття в різних етнографіч-
них зонах Буковини (Прутсько-Дністровське 
межиріччя, Прикарпаття, Гуцульщина). Опи-
си та висновки дослідника, здійснені на осно-
ві аналізу фондових колекцій Чернівецького 
краєзнавчого музею та Чернівецького музею 
народної архітектури та побуту, засвідчи-
ли його глибокі знання про народне вбрання 
українців. 

Інтерес становлять його роботи, присвячені 
родинним та календарним звичаям українців, 
і насамперед – на Буковині (cтатті «Свято 
Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки 
Маковеївських святкувань» (2004), «Дох-
ристиянська основа соціалізуючих родинних 
звичаїв та обрядів українців» (2005), «Ма-
гічність буковинської Маланки: традиції та 
сучасність» (2008)). Зібраний дослідником 
експедиційний матеріал містить нові відомості 
з сучасної обрядовості стосовно збереження та 
трансформацій традицій у конкретних населе-
них пунктах. 

Інтерес Г. Кожолянка до давніх звичаїв, ві-
рувань є прагненням показати за цим пластом 
культури українську глибинну прадавню віру, 
його власне питоме коріння. Саме тому такою 
значущою є для нього постать Володимира 
Шаяна (стаття «Проблеми розвитку націо-
нальної культури українців у працях Володи-
мира Шаяна» (2006)), маловідомого в Укра-
їні ученого-етнолога, культуролога, філософа, 
поета, мовознавця, що перебував в еміграції. 
В аналізі праць відчутна суголосна позиція 
Г. Кожолянка: лише завдяки власним духо-
вним цінностям може відбутися відродження 
нації, що неможливо без відродження її пито-
мої віри. Учений невпинно всебічно досліджу-
вав матеріальну культуру рідної Буковини, по-
єднуючи наукову діяльність з просвітницькою. 
Він є  автором навчальних посібників «Наро-
дознавство Буковини. Громадський та сімей-

ний побут» (1998), «Народознавство Букови-
ни. Народна їжа українців», «Народознавство 
Буковини. Народна архітектура» (2000), 
«Народознавство Буковини. Новорічна об-
рядовість буковинців» (2001) та підручника 
«Народознавство: Українознавство» (2011).

Упродовж багатьох років дослідник упро-
ваджує нові розвідки, присвячені житлу, го-
сподарству, знаряддям праці, громадсько-
му побуту тощо («Традиційне господарство 
українців Північної Буковини» (1985); «Ма-
терiальна культура населення Пiвнiчної Бу-
ковини в кiнцi ХVIIІ – на початку ХХ ст.» 
(1989); «Поселення та житло українцiв Iва-
но-Франкiвщини та Буковини» (Едмонтон, 
1992 р.); «Духовна культура українців Буко-
вини» (2007)).

Підсумком багаторічної самовідданої праці, 
його присвятою Буковині стало тритомне ви-
дання «Етнографія Буковини» (1999–2004), 
у якому «традиційна культура населення краю 
висвітлена з належною повнотою і в комплексі» 
(С. Макарчук). Завдяки цій праці Г. Кожо-
лянка, проблема вивчення традиційної куль-
тури населення Буковини отримала ґрунтовне 
висвітлення. Водночас це фундаментальне до-
слідження, рівноцінне роботі цілих інституцій, 
відкриває нові обрії вивчення краю. Це при-
клад великої жертовності на благо науки. За 
його працями, окрім цікавої глибокої розробки 
літературного, джерельного, польового ма-
теріалу, стоїть учений з великим даром цікаво, 
переконливо донести знання як до науковців, 
так і широкого загалу – усіх, хто цікавиться 
українською культурою та історією.

Окрім наукової праці, Г. Кожолянко не 
стояв осторонь розбудови України. Він вияв-
ляв громадянську позицію в питаннях, які на 
сьогодні є предметом політичної спекуляції. 
Ще в 1999 році вийшла його стаття «Україн-
ці Сибіру: стан, проблеми та перспективи». 
Г. Кожолянко розумів, наскільки важлива для 
незалежної України тема українців зарубіжжя. 
У цій студії ґрунтовно схарактеризовано п’ять 
періодів української еміграції, освітнє й куль-
турне життя українців, чисельність, показано 

www.etnolog.org.ua

IM
FEристиянська основа соціалізуючих родинних 

IM
FEристиянська основа соціалізуючих родинних 

5), «Ма

IM
FE5), «Ма-

IM
FE-

гічність буковинської Маланки: традиції та 

IM
FEгічність буковинської Маланки: традиції та 

8)). Зібраний дослідником 

IM
FE

8)). Зібраний дослідником 
експедиційний матеріал містить нові відомості 

IM
FE

експедиційний матеріал містить нові відомості 
з сучасної обрядовості стосовно збереження та 

IM
FE

з сучасної обрядовості стосовно збереження та 
трансформацій традицій у конкретних населе

IM
FE

трансформацій традицій у конкретних населе-

IM
FE

-

Кожолянка до давніх звичаїв, віIM
FE

Кожолянка до давніх звичаїв, ві-IM
FE

-
рувань є прагненням показати за цим пластом IM

FE
рувань є прагненням показати за цим пластом 
культури українську глибинну прадавню віру, IM

FE
культури українську глибинну прадавню віру, 
його власне питоме коріння. Саме тому такою IM

FE
його власне питоме коріння. Саме тому такою 
значущою є для нього постать Володимира IM

FE
значущою є для нього постать Володимира 

(1989); «Поселення та житло українцiв Iва

IM
FE

(1989); «Поселення та житло українцiв Iва
но-Франкiвщини та Буковини» (Едмонтон, 

IM
FE

но-Франкiвщини та Буковини» (Едмонтон, 
р.); «Духовна культура українців Буко

IM
FEр.); «Духовна культура українців Буко

вини»

IM
FEвини» (2007)).

IM
FE(2007)).
Підсумком багаторічної самовідданої праці, 

IM
FEПідсумком багаторічної самовідданої праці, 

його присвятою Буковині стало тритомне ви

IM
FEйого присвятою Буковині стало тритомне ви

дання «Етнографія Буковини»

IM
FEдання «Етнографія Буковини»

у

IM
FEу якому «традиційна культура населення краю 

IM
FEякому «традиційна культура населення краю 

висвітлена з належною повнотою і в комплексі» 

IM
FEвисвітлена з належною повнотою і в комплексі» 

(С.

IM
FE

(С. Макарчук). Завдяки цій праці Г.

IM
FE
Макарчук). Завдяки цій праці Г.

лянка, проблема вивчення традиційної куль

IM
FE

лянка, проблема вивчення традиційної куль
тури населення Буковини отримала ґрунтовне 

IM
FE

тури населення Буковини отримала ґрунтовне 
висвітлення. Водночас це фундаментальне до

IM
FE

висвітлення. Водночас це фундаментальне до



117117

Некролог

ганебну політику Радянського Союзу, Росії, 
спрямовану на асиміляцію та денаціоналізацію. 
Надзвичайно суголосно сьогоднішнім подіям 
звучать заключні слова вищезгаданої роботи: 
«З огляду на проблеми і перспективи існування 
української етнічної групи в Росії, чітко вималь-
овується ситуація, коли незалежна і суверенна 
Україна повинна потурбуватись про збережен-
ня і розвиток українців за межами України, в 
кордонах СРСР і Росії в першу чергу, оскільки 
денаціоналізація тут зайшла надзвичайно да-
леко». Учений не оминув увагою й тему русин-
ства, яку продовжують розвивати противники 
територіальної цілісності України («Етнонаціо-
нальна своєрідність українців-русинів Букови-
ни: історія, сучасні аспекти проблеми (2010)). 
Г. Кожолянко підкреслив роль етнології для 
роз’яснення цих явищ. 

Про широке коло інтересів Г. Кожолянка, 
уміння відгукуватися на різні наукові й гро-
мадські запити свідчить стаття «Тарас Шев-
ченко та українська етнографія середини ХІХ 
століття» (2013), у якій він показав місце 
традиційної культури у творчості Кобзаря як 
вияву національної ідентичності. Підкреслено 
значення постаті Т. Шевченка як «етнографа-
етнолога у той час, коли відбувалося станов-
лення етнологічної науки в Україні та націо-
нальне пробудження українців».

За час науково-педагогічної діяльності під-
готував і опублікував близько 400 наукових та 
науково-методичних праць.

Г. Кожолянко вів активну громадську ро-
боту: з 1996 року – голова Буковинського 
етнографічного товариства. Упродовж 2006–
2010 років очолював раду з питань культури 
й духовності при Чернівецькій облдержад-

міністрації, з 1998 по 2005 роки – осередок 
товариства «Просвіта» історичного факуль-
тету університету. У 2005–2006 роках – 
голова Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка. Георгій Костянтинович був 
редактором закордонних видань «Гуцульщи-
на», журналу всегуцульської єдності – гуцулів 
західної діаспори (Торонто, Канада), «Вісті 
українсько-буковинської громади» (Торон-
то, Онтаріо, Канада), українського часопису 
«Буковинський журнал», наукових історич-
них вісників ЧНУ, Кам’янець-Подільсько-
го університету імені Івана Огієнка, При-
карпатського національного університету 
імені Василя Стефаника. З 1997 року  Г. Ко-
жолянко працював редактором «Буковин-
ського історико-етнографічного вісника», 
з 2002-го – науковим редактором істори-
ко-етнологічного видання «Питання старо-
давньої та середньовічної історії, археології 
й етнології» ЧНУ. 2007 року нагороджений 
найвищою відзнакою «Просвіти» – медал-
лю «Будівничий України»; також відзнакою 
Чернівецької ОДА «За заслуги» (2010). Ла-
уреат літературно-мистецької премії ім. Си-
дора Воробкевича (2007). З Інститутом 
мистецтвознавства, фольклористики та ет-
нології ім. М. Т. Рильського Г. Кожолянка 
пов’язувала тісна співпраця: видавнича діяль-
ність, рецензування кандидатських і доктор-
ських робіт. Колеги назавжди запам’ятають 
його доброзичливість, підтримку, допомогу.

Вдячні земляки назвали його «знаним бу-
ковинцем».

Світла пам’ять Великому Буковинцю! 
Щирі співчуття родині.
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