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СПЕЦИФІК А ПОРУБІЖНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ КОНСТРУКТИ І СУ ЧАСНІ ВИКЛИКИ
Ярослава Верменич
УДК 316.374(1-192.2)+303.094.4
Статтю присвячено осмисленню проблем порубіжної ідентичності в Україні в контексті сучасної геополітичної
динаміки. Пропонуються методологічні підходи та теоретичні конструкти для аналізу регіональної специфічності
української території, наголошується на інноваційній методології рубіжності для дослідження специфіки українсько-російських відносин в умовах «гібридної» війни.
Ключові слова: порубіжна ідентичність, геополітика, регіональна специфіка, українсько-російські відносини,
конфлікти інтересів і цінностей.

Е

The article is dedicated to the comprehension of the problems of borderline identity in Ukraine in the context of modern
geopolitical dynamics. The methodological approaches and theoretical constructs for the analysis of the regional specificity of
Ukrainian territory are offered. The innovative methodology of twinning is used for the study of the specificity of UkrainianRussian relations in a ‘hybrid’ war conditions.
Keywords: borderline identity, geopolitics, regional specificity, Ukrainian-Russian relations, conflicts of interests and
values.

авторка репрезентувала концепт загадкових
гетерогенних просторів, наділених множинністю змістів. При цьому, залежно від контенту,
образи / події безперервно змінюються – перекодовуються, переформатовуються, транслюються, тиражуються. Людська пам’ять
влаштована подібно до гіпертексту: вона нелінійна, фрагментарна і довільна у виборі маршрутів спогадів. В одному просторі можуть
існувати кілька окремих і, здавалося б, непоєднуваних чи незв’язних місць; принцип переходу передбачає систему проходів і бар’єрів,
які їх ізолюють і одночасно роблять проникними. «Водночас ми свідомі того, що поняття
гетеротопій доволі розпливчасте та нечітке».
Поняття гетеротопій, запропоноване
М. Фуко для позначення «інших просторів»,
послужило теоретичним конструктом для сучасних уявлень про простір як сукупність пересічних місць і пов’язаних з ними ідентитетів.
Гетеротопія – це не конкретна просторова
одиниця, це «місце без місця, що живе саме
по собі, що замкнене саме в собі». Точки місця
чи пункту призначення стають частиною нашого життя завдяки руху; вони – транзитні
станції. Гетеротопії, з одного боку, постають
чимось неявним насправді, а з другого, – чи-
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У ході історичного розвитку обабіч кордонів країн виникають перехідні зони, що є, як
правило, джерелом самовідтворюваної амбівалентності, яка може довго не проявлятись у
полі конфліктності, але може й миттєво активізуватися під впливом зовнішніх втручань чи
інших чинників. Певні труднощі створює змішаний склад населення, схильність до різних
типів господарювання, торгово-посередницьких традицій, відмінність ціннісних орієнтацій. Будь-який політичний тиск за цих умов
здатен запустити механізм протистоянь. А той
факт, що значна частина населення у зонах пограниччя має або «гібридну», або налаштовану на суперництво ідентичність, доволі часто
створює вибухонебезпечну суміш цінностей і
поведінкових стереотипів. Особливо складна
ситуація виникає там, де межі між сусідніми
ареалами або проводилися довільно, або вже
були об’єктами конфліктів.
Мозаїка пам’яттєвих гетеротопій, за
А. Киридон, це доволі неусталена й суперечлива царина знань, що має певний академічний
статус, плутаний категоріальний апарат, нечітко окреслене предметне поле. У нещодавно
виданій монографії «Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті»
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мось нереальним, ілюзорним. Сучасні студії
пам’яті характеризуються різнорідними підходами, лінгвістичними відмінностями, методологічними розходженнями. Питання їх
дослідження потребує врахування сутності
складних відносин між об’єктами – колективною пам’яттю, істориком-дослідником,
що дошукується прихованих ними таємниць,
і споживачем відповідної інформації. У цьому
трикутнику «перша скрипка» – в руках історика [21, c. 5–9, 25, 53].
Як зазначає Ю. Вовкодав, за останні три
роки наше суспільство істотно змінилося. Неоголошена війна брутально розірвала український соціум на дві частини: тих, хто живе не
переймаючись подіями на Сході країни, і тих,
хто брав чи бере в них безпосередню участь.
Адже на війні вони стали зовсім іншими людьми – і психологічно, і фізично. Перебування в
зоні бойових дій – це постійна загроза життю.
Сприяє цьому руйнівному процесу хронічний
брак позитивних емоцій, людської чуйності й розуміння. Наші ветерани інші, і ця «іншість» – у їх поглядах, сумних і зосереджених,
суворих і відсторонених. Але пам’ятаймо: саме
вони є потужною рушійною силою в боротьбі
за гідність і справедливість у нашій країні [6].
Збройне протистояння на Донбасі, спровоковане, а потім і неймовірно ускладнене
прямим втручанням у конфлікт Російської
Федерації, вилилося у трагедію «взаємоневизнання» з величезною кількістю жертв, зламаних людських доль, сотнями тисяч вимушених
переселенців, руйнуванням промислової інфраструктури, екосистем, закладів соціального
захисту, системи освіти тощо. Попри риторику примирення сторони конфлікту поки що
не налаштовані на припинення протистояння.
А тим часом воно дедалі глибше втягує країну
у вир невизначеності, паралізує вкрай потрібні
реформи, збільшує соціальне відчуження значної частини громадян від влади.
На жаль, на старті четвертої промислової
революції Україна грузне в болоті економічної стагнації, політичних чвар, демагогії щодо
реформ за цілковитої відсутності ефективних
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системних стратегічних дій. «Наші культура,
ментальність, неформальні традиції, розумові
звички та життєві стратегії – це найважливіші фактори, які визначають, чи залишиться
Україна бідною сировинною колонією з дешевою робочою силою і тенденцією до перетворення на націю емігрантів або ж стане великою розвиненою країною, що продемонструє
економічне диво» [47].
Події кінця 2013 – початку 2014 pоків засвідчили, що поляризація українського суспільства не так відволікала увагу від нереалізованих реформ в Україні, корупції, соціальної
нерівності й несправедливості, як створювала
нові лінії потенційних загроз. Головними рисами політичного життя країни лишаються наявність гострих політичних конфліктів, гучних
скандалів і звинувачень, послаблення парламентської коаліції, неналежна підтримка, а часом навіть конфронтація зі сформованим нею
ж урядом. Непримиренна боротьба між великим бізнесом і владою за принципом «переможець отримує все» несе низку потенційних
загроз [41, c. 123].
Хоч як би ми не прагнули індивідуалізму,
вважає А. Сухорукова, людина – істота соціально залежна. Корінь багатьох проблем,
які виникають у стосунках, криється в потребі визнання, належності, прив’язаності, довіри, контакту. «Не забувайте, взаємини – це
відповідальність двох... У прив’язаності формується відчуття безпеки й таке відчуття, як
«я не один». Насамперед необхідно розібратися з власними пріоритетами і потребами.
Інша людина має право на особистісний простір, як і ви» [43]. У баченні О. Покальчука,
ми поки що перебуваємо в процесі звикання,
«попереднього зводу». Мало на якому місці з
двох можливих, жертви чи вбивці, доведеться
опинитися. Механізм оборонної агресії «вмонтований» у мозок людини і покликаний охороняти її життєво важливі інтереси від загроз.
Відбувається не так ескалація насильства, як
загальне роздратування. Реальна причина, яка
знижує бар’єр, – це слабкість держави. Війна,
на жаль, жодним чином не змінила структури
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Ст удії соціокульт урного життя українських грома д

національної безпеки в Україні. Який найпростіший прийом можна застосувати, аби людина не зробила фатального пострілу? Треба
переключити увагу на щось важливіше [32].
Роздратування, навіть у найгострішій його
фазі, констатує О. Покальчук, – це симптом
реактивного психозу. Українці хронічно не довіряють жодній владі, переходячи від шаленої критики аж до «нездійснення мрій». А це
означає, що політична нація повинна водночас
поєднати в собі консерватизм і революційність
та ще й узяти на себе відповідальність [30].
Кожна людина, котра спокушується на
революційну парадигму, неминуче зіштовхується з проблемою «хороших» і «поганих»
асоціацій. Сторона-переможниця традиційно
героїзує своїх і демонізує противників, а якщо
приходить контрреволюція, то полярність оцінок змінюється. Оцінки стають архетипами,
терміни – емблемами або стигмами. Типовий
результат увічнює нетерпиму ментальність на
кшталт «ми – вони» – параноїдальна точка
зору на світ поза культом і обмежені, маніпулятивні взаємодії з тими, хто до культу не
входить. При цьому у жертв розвивається
«синдром заручника», в якому вони повністю схвалюють і відстоюють свій статус. Після приблизно трьох років участі наслідки для
психіки стають дедалі більш незворотними.
«Совок» – породження тоталітарної секти
«СРСР», яка втрачає свій вплив. «Совок» ратує за цей особливий тип організації, для якої
характерні авторитарні методи правління, обмеження прав людини, лоботомія культури.
І це слово без лапок обертається або горем і
лихом, або успіхом, кар’єрою та прибутком.
«Ватник» – це персонаж, який не дотягує до
шизофренії «русскомирца» через вроджене
убозство й набуту малограмотність. Він втрачає можливість орієнтуватися в будь-яких
системах життєвих цінностей, окрім пенсійних [31].
За В. Бурлачуком, українське суспільство
є прикладом того, як у суспільній свідомості можуть легко уживатися, за винятком випадків явної суперечності одне одному, про-
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тилежні ідеологічні поняття. Навіть можуть
утворюватися аморфні, важко верифіковані
конгломерати, що поєднують у собі різні періоди соціальної історії в житті кожного громадянина України. Закритість культури – прямий
вияв нетерпимості до зовнішніх впливів, які
особливо посилилися в результаті військового
конфлікту з Росією [3, c. 100–102].
О. Шульга, характеризуючи український
соціум як «безвідповідальний», а суспільство
як «патерналістське», вважає, що воно є одночасно і «суспільством недовіри» та «пасивним
суспільством». До постульованих демократичних перетворень після Євромайдану та низки
драматичних подій виявилися не готовою ані
політична еліта (явище, яке загалом не стало
несподіванкою), ані більшість українського суспільства [50, c. 110–111]. Таким чином,
стан системної турбулентності, економічної рецесії і військових дій на Донбасі, невисокі показники соціальної довіри цілком зрозумілі та
передбачувані.
Стара банальна думка про те, що на війні
немає переможців, відчув на собі публіцист і
письменник Стас Асєєв (С. Васін). Донецький
блогер намагається знайти відповідь на жорсткі питання: «Чому держава так легко й скоро
відмовляється від тих, кого вважає своїми...
Уявімо собі неможливе: українська влада прямо зараз повертається в окупований Донбас –
і ми отримаємо ще більшу проблему, ніж сам
окупант. Ніхто – ні влада, ні населення вільних територій, ні місцеві з проросійських – не
готові до такої зустрічі». Простуючи макіївськими вулицями, Асєєв вкотре переконався,
що України тут немає. «Важко собі уявити,
щоби хтось тут одягнув вишиванку або заспівав український гімн. Серед цих бетонних
стін, колючих дротів автобаз, шахтних стволів
і покритою чорною кіптявою снігу... Хто ж,
зрештою, спускає курок?» [36]. Ці відверті
роздуми блогера хвилюють і бентежать, і ще
раз дають привід пересвідчитися в тому, що
відповідальність за цивілізаційний вибір повинні брати на себе не лише уряд, політики,
державні й громадські діячі, а й громадяни.
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алізації колись потужна архетипова програма
індустріалізму виявилася жалюгідною і програшною. Зайнята апаратними іграми індустріальна еліта, допущена до влади за другого
строку президентства Л. Кучми, не висунула
ніякої ані позитивної загальнонаціональної
програми, ані скільки-небудь привабливої ідеї
для Південного Сходу. Регіональна стратегія,
базована на ідеї справедливого перерозподілу
ресурсів, виявилася безперспективною. Адже
«успішна стратегія регіонального розвитку
повинна базуватися вже на постіндустріальній, постмодерністській логіці, пов’язаній з
гуманітаризацією мислення, використанням
інформаційних, комунікаційних технологій»
[34, c. 125–135].
Усталення негативних гетеростереотипів – неминучий наслідок збройних протистоянь. Специфічність Донбасу полягала, однак,
у тому, що розмитим виявився і автостереотип – росіяни та українці опинилися по різні
боки барикад. Вододіл тут спочатку проходив
між світосприйманням урбанізованого міста й
традиціоналістського села: у світогляді аграрія
будь-який бізнес, пов’язаний зі сферою послуг,
уже виступає як ознака вторинності й непотрібності. Латентна напруга виходить назовні, коли руйнується звична система розподілу, базована на державному патерналізмі, і на
першому плані з’являється підприємливість
з кримінальним підтекстом. Після розпаду
СРСР новопосталий титульний етнос сприйняв легітимацію Української держави як акт
справедливості. Що ж до росіян, які втратили
привілейований статус, то будь-які погіршення
власного стану вони сприймали як своєрідний
наступ на свої права.
У пошуку відповідей на запитання «Чому
Донбас? Чому Крим?» механізм співвідношення причин і наслідків був складнішим, вважає С. Єкельчик: «Донбаський істеблішмент
і російські медіа довгий час пропонували населенню версію про “етнічну” природу української політичної географії, пов’язуючи громадське суспільство та демократію з українським
націоналізмом, натомість захист російської

ІМ

Ф

Е

За таких умов саме від соціогуманітаристики суспільство очікує чітких відповідей на
запитання – як і чому конфлікти інтересів і
цінностей, навіть не вступивши у стадію суспільного діалогу, швидко переростають всі
мислимі цивілізаційні рамки і перетворюються на апофеоз тероризму і кримінальних «розборок»? І головне: чи існує кореляція між наростанням загроз і можливостями їх наукового
осмислення?
Кримчанин М. Кузьмін ще 2006 року зауважив, що ідентичнісна самоідентифікація
ускладнюється, коли «починається історія з
географією». Національній державі легше «винаходити традицію», використовуючи історичні та географічні міфи для створення пантеону
священних предків і священних рубежів. Коли
ж йдеться про регіональну ідентичність, то
конструювання «уявних співтовариств» може
приховувати в собі небезпеку для державних
інститутів. Ідентичність тут задає параметри
не стільки регіонального єднання, скільки регіонального розмежування, і отже, містить цілий набір ризиків для політичної стабільності
й навіть цілісності держави. Конструювання
регіонів як значущих структурних елементів
соціального й політичного простору потребує
власної міфології, але вона зазвичай «шкутильгає» [24, c. 149–156] .
Отож, як констатував тоді ж Б. Попов,
картина регіональної диференціації України вельми неоднозначна. Структуроутворю
вальним елементом для всього Південного
Сходу України є його належність до індустріальної культури. Матриця індустріальної
культури самовідтворювала себе в усіх сферах
суспільної життєдіяльності й базувалася, зокрема, в Донбасі, на бездумному копіюванні
наявних шаблонів. Але саме це самовідтворення виявилося згубним для партноменклатурної
еліти, яка програла ідейну боротьбу з національно мислячими гуманітаріями Галичини.
Саме під потужним тиском останніх радянська еліта почала схилятися до ідеї «самостійності», сподіваючись у такий спосіб обміняти
владу на власність. Але в рамках постіндустрі-
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культури – радше з підтримкою патерналістської держави, аніж із громадськими правами» [18]. Такі смислові зв’язки закріпилися
в політичній масовій культурі по обидва боки
конфлікту. Янукович та олігархи використовували риторику захисту російської культури в
Східній Україні з суто прагматичною метою:
зберегти і легітимізувати свою владу. Втім, це
також була частина широкого постімперського дискурсу, що належить путінській Росії.
Коли революція Євромайдану змела режим
Януковича, російські шовіністи перебрали
готові гасла. Імперські націоналісти ринулися
на Донбас, аби боротися за ідею відновлення
«Великої Росії». Російська держава, яка щой
но анексувала Крим, пізніше ще відвертіше
озброювала місцевих сепаратистів [18].
У регіоні Південної України ця стратегія
мала свої особливості – економіка тут тісніше,
ніж в інших регіонах, була прив’язана до політики, а урбанізація – до створення потужного військово-промислового комплексу. Комуністичній партії вдалося поставити під свій
жорсткий контроль усю сферу виробництва і
суспільного життя. Водночас вона виявилася
неспроможною забезпечити бодай мінімальну
відповідність високих темпів індустріалізації
та модернізації соціальної сфери. Наслідком
стала неможливість організовувати виробничу
діяльність без розгалуженої системи примусу
і масових репресивних заходів. Для жителів
міст, не пов’язаних із альтернативними джерелами задоволення своїх потреб, це означало
цілковиту залежність від «давальницької» системи нормованого розподілу, а для значної їх
частини – напівголодне існування і відсутність
нормальних людських побутових умов. Політика цілеспрямованого розколу суспільства за
класовою ознакою та мілітаризація масової свідомості мали своїм наслідком виразну соціальну асиметрію, конфлікт інтересів, примітивні
уявлення про соціальну справедливість.
У цьому контексті традиційні параметри
регіонального аналізу (за формулою «центрпериферійних відносин») дедалі частіше ставляться під сумнів. Поняття «периферійність
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центрів» і «центральність периферій», уведені
під час дискусій на шпальтах казанського часопису «Ab Imperio», відбивають складну динаміку понятійних транссловацій під впливом
зміни ролей у зв’язці «центр – периферія».
Помітній корекції піддається популярне донедавна поняття «фронтир»; дедалі частіше як
його замінник вживається термін «порубіжжя». У зв’язку з гібридною війною на Донбасі
«друге дихання» з’явилося у введеного І. Валлерстайном поняття «напівпериферія». На наш
погляд, воно цілком придатне для дослідження специфіки Донбасу [4].
Продуктивною у методологічному відношенні для аналізу специфічності південного
регіону може бути запропонована одеським
дослідником В. Дергачовим теорія рубіжної
комунікативності. Її смислове навантаження
полягає в окресленні «географічного розуму» для прояснення співвідношення глобальних / регіональних / локальних проблем і
підходів у багатомірному комунікативному
просторі – насамперед через вивчення тих
«крайових» і «граничних» процесів у природі
та суспільстві, які вирізняються високою енергетикою. При цьому дослідник виходить із гегелівського розуміння меж (границь) як таких,
що пронизують усе суспільне буття.
На думку В. Дергачова, концепція «двох
Україн», тобто двох векторів – європейського і проросійського – її зовнішньої політики,
є спрощеною і тому помилковою. Ситуація,
констатував він у 2006 pоці, виявилася значно
складнішою. З поля зору випав ще один вектор – середземноморський, або південний –
а це Чорне море, морський флот. Україна – це
«південна підчеревина», і сенс «Помаранчевої
революції» полягав у тому, щоб зробити її регіональною державою на противагу Росії. Але
цей шанс Україна втратила. Безпрецедентний
обсяг падіння ВВП в Україні висуває на перші
ролі в регіоні, принаймні в очах ЄС, Румунію.
«А це, по суті, хрест на претензіях України,
у тому числі й Одеської групи портів, яка була
найбільшим портовим комплексом Східної Європи». Цю ситуацію аналітик вважав небез-
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печною і попереджав, зокрема, Росію, що «для
збереження миру в регіоні... потрібна цілісна
Україна, інакше все закінчиться плачевно і для
сусідніх країн» [27].
Оскільки запобігти розвитку подій за таким невтішним сценарієм не вдалося, надзвичайно важливо бодай сьогодні переглянути в
контексті нового бачення рубіжності всі звичні
моделі центру–периферії, включення–виключення, лімінальності, структур іншування
та репрезентування відмінностей. Цікаві міркування щодо ризиків межування й пристосування до явищ розколу знаходимо у працях
тернопільських науковців М. і Л. Алексієвців та М. Юрія. Межові цивілізації, до числа яких належить і Україна, розглядаються
ними як самостійний стійкий історичний тип
з незавершеністю синтезу як його сталою
рисою. «Ці цивілізації характеризуються зіткненням якісно різних полюсів цивілізаційного розвитку, тим самим вони є фактором
історичної турбулентності, цивілізаційними
вирами, що викликають постійне збурення,
причому в найрізноманітніших сферах, починаючи від економіки й закінчуючи психологією» [1, с. 249]. Аналіз такого розколотого
суспільства, доводять вони, вимагає іншого
специфічного рівня абстракції – з врахуванням як своєрідної цивілізаційної самотності,
так і «невротизації» соціального типу, а також
примхливого поєднання протилежних елементів лібералізму і традиціоналізму. Україна
є проміжною цивілізацією, через душу і тіло
якої розкол пройшов разом з державністю та
прийняттям християнства. Утворився своєрідний гібрид, особливість якого полягає в тому,
що розколоті частини суспільства прагнуть не
довести розкол до логічно можливої крайньої
форми, зберегти інтеграцію суспільства (хоча
така штучно збережувана єдність має ознаки
патологічного характеру і несе небезпеку постійної дезорганізації). Нездатність до синтезу якоюсь мірою компенсується симбіозом.
Але розкол за таких умов набуває особливо
важкого, затяжного плину, стає «хронічною
хворобою» суспільства.
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Цивілізаційна межовість означає «розхитаність» поведінкового стереотипу. Нерідко
вона породжує синдром «блудного сина», неукоріненість, своєрідну ностальгію за чужими
культурними образами, схильність до наслідування. «Специфіка розколу не в самому факті
політичного конфлікту, а в тому, що в Україні ця боротьба приховує за собою боротьбу
навколо існування державності, боротьбу
державності й додержавної стихії... Розкол
постійно відновлюється, якщо розколотою виявляється особистість... Гібридний ідеал дає
можливість сакральній владі змінювати інтерпретацію добра і зла та у певних межах маніпулювати масовою поведінкою» [1, c. 260–264].
За цих умов поняття межі неймовірно розширюється, а простір стає динамічним, наповненим рухом. Якщо у Ф. Броделя йдеться
переважно про політичні, економічні й цивілізаційні кордони, то В. Вжосек уже веде мову
про межі культурних практик, межі дифузії,
межі соціоісторичних явищ [5, c. 227–229].
Дедалі частіше говорять навіть про своєрідну
глобальну пограничну ситуацію – як точку біфуркації, яка характеризується роздвоєнням
визначеності й здатна провокувати стратегічну
нестабільність. Альтернативні вектори руху
стають непередбачуваними [49, c. 170].
Втрата відчуття соціальної захищеності, як правило, проявляється у викривлених
самоідентифікаціях. У баченні Ю. Шайгородського, ще один міф, який значно втратив
міць власної конструкції і вплинув на розвиток
політичних подій, – це міф про сформовану
партійну систему, яка спроможна делегувати
своїх представників до управління державою.
Міфічна партійна система, а точніше, велика
«безсистемна» кількість політичних партій,
не стала уособленням суспільних інтересів чи
інтересів окремих верств населення. Захищаючи інтереси певних бізнес-структур щодо перерозподілу власності й економічного впливу,
партійна влада постійно намагається перенести бізнес-конфлікти у політичну сферу. Більше того, в ці конфлікти втягується все суспільство [42, c. 234–235].
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кордон проходить не по фіксованому державному кордону, а насамперед по Збручу. Щоб
стати громадянином світу, треба стати українцем і європейцем, пройти непростий шлях
самоідентифікації. Починати варто сьогодні й
тепер, бо завтра буде пізно. При цьому існує
загроза впасти в безкінечну криваву лихоманку, яка розвіє надію людства на краще, більш
цивілізоване завтра [26, c. 73–76, 478, 493].
Загалом можна констатувати: за умов соціальної аномії, яка в прикордонних ареалах
особливо дається взнаки, ідейно-духовна сфера соціуму піддається неабияким випробуванням. Кримінальна субкультура помітно впливає на молодь, що не знаходить застосування
своїм силам і вже тому спокушається «легкими» способами збагачення. Культ грубої сили
і грошей підживлює екстремістські настрої,
стимулює девіантні поведінкові реакції. Як
правило, у таких регіонах значну суспільну
підтримку здобувають радикали – як правого, так і лівого толку.
Щодо поняття «націоналізм» у світі в цілому, і в Україні теж, існує чимало забобонів,
вважає С. Грабовський. Найбільше на розуміння сутності впливає ліволіберальний, а по
суті неосталіністський дискурс європейської
політичної думки, який ототожнює поняття
«нацизм» та «націоналізм». Водночас ліві ліберали і сучасні марксисти нерідко поблажливо ставляться до радянського комунізму
і його злочинів, не вбачають у комуністичній
ідеології відчутного радикально-націоналістичного присмаку. Чинні адепти українського
націоналізму здебільшого ототожнюють його
з етнократією; у такому разі все зводиться до
використання термінів «зайди», «манкурти»,
«покручі», «квоти для етнічних українців»
тощо. Націоналізм у науковому розумінні –
це саме той політичний рух, який фіксує почуття патріотизму, і кладе його в основу ідеології та практики. Є дві основні форми, два
крайні «ідеальні типи» – націоналізм модернізаційний, революційний чи реформаторський
та націоналізм консервативний, антивестернізаційний. Існування обох цих форм об’єктивно
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Індивід, що відчуває себе не зовсім «у ладах» з національно-державною ідентичністю, тяжіє до «нижніх поверхів» ідентичностей – етнічних, локальних, релігійних. Він
легше піддається впливу міфологізованих
ідеологічних конструкцій, шукаючи опору,
як правило, в архаїчних уявленнях і простих
рішеннях. Загострене реагування на минулі
травми формує віктимну свідомість, інколи й
реваншистські настрої. Багатьом мешканцям
Донбасу притаманний гіпертрофований етнополітичний імпульс, синдром безперервного
пошуку «своїх» і відторгнення «чужих». За
таких умов стають зрозумілими прояви агресивності, демонстративної непідконтрольності, ксенофобських настроїв.
У пояснювальних схемах варто брати до
уваги й обставину, про яку пишуть нечасто:
дієвість і цілеспрямованість використовуваних
владою пропагандистських засобів. Механізми селекції з поділом на «своїх» і «ворогів народу» діяли завжди безвідмовно. Ті, хто потрапляв у коло «правовірних», дорожили цим
статусом і підігравали владі у її починаннях.
Російські фахівці навіть ввели в обіг термін
«владо-популяція» для характеристики народу, який, підтримуючи владу, демонстрував «небачену» жорстокість щодо себе самого [28, c. 47].
Встановлена владою система тотального
контролю над усіма можливими каналами поширення інформації та блокування нею навіть
неформальних потоків її трансляції шляхом
інформаційної сегрегації суспільства не тільки
створили у масовій свідомості ефект нерозрізнення реальності й ілюзії, але й зумовили
феномен «революційної екзальтації». Вдало
підібрані ідеологічні штампи («нова людина»,
«світле завтра», «всесвітня комуна», «дружба
народів») експлуатували природне прагнення людей до єдності на основі гуманістичних
принципів. Сформована на цій основі «радянська ідентичність» мала досить потужний мобілізаційний потенціал.
На думку Дж. Мейса, Україна, навіть сьогодні, – країна порубіжжя. Її цивілізаційний
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хто ідентифікує себе з «українськістю», категорично відкидають ціннісно-нормативну систему «русского мира», і навпаки, адепти «русского мира» розглядають усе українське під
кутом зору «несправжності» й зомбування.
Відтак не стільки концепт пограниччя, скільки нова «кордонна філософія» набула значення
онтологічного пояснювального концепту.
Ідентичнісні поділи, за М. Рябчуком,
є вкрай небезпечними, бо апелюють до символів та емоцій, а головне – роблять малоістотним (або й геть неістотним) їхнє ціннісне
наповнення, підпорядковують їхній аксіологічний вимір телеологічному. І тому, за цією
логікою, терорист Бандера є «наш», бо виступав від імені та на захист «нашої» спільноти –
байдуже якими методами. І так само, за подібною логікою, «нашими» для іншої спільноти
є Дзержинський і Ленін, Артем і Суворов, попри всі ті тоталітарні й антигуманні цінності,
які вони уособлюють [25, c. 226].
Істотних модифікацій зазнають у зв’язку
з цим поняття цивілізаційних меж і «граничних ліній». Кордони й пограниччя розглядаються як суб’єкти відносин не лише в центрпериферійному контексті, але й у системі
транснаціональних мережевих структур сучасного глобалізованого світу. Цей специфічний
простір зазначає впливу з боку різних геополітичних чинників і політичних акторів, найчастіше за моделлю «ланцюгової реакції». Що ж
до його власної, «суб’єктної» ролі, то вона, залежачи від здатності пограниччя до самоструктурування, під тиском сучасних реалій зазвичай має тенденцію до звуження можливостей.
Нині ні для кого уже не є секретом той факт, що
п’ятирічний досвід «арабської весни» 2011 року
дав результат, протилежний очікуваному. Якщо
винести «за дужки» доволі обмежені демократичні здобутки Тунісу, доводиться визнати, що
«революційні експерименти» нашого часу закінчуються хаосом (Сирія, Лівія). За оцінкою
оглядача «Le Figaro» Ф. Желі, «на зміну революційній весні прийшла ісламістська зима»,
а рівень безпеки в усьому світі знизився. При
цьому свого останнього слова арабський світ ще
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зумовлене станом суспільства у країнах, що
або борються за свободу, або істотно відстали
у розвитку від передових держав, хоч і залишилися незалежними [10].
Те, що в Україні проблеми етнічності, європейськості, групових меж останнім часом
«вибухають» у нових і несподіваних контекстах, хвилює польського соціолога Даріуша
Вояковського, який навіть знайшов за потрібне доповнити друге українське видання своєї
монографії «Ментальні кордони в Європі без
кордонів» спеціальним розділом, присвяченим
«українському виклику» 2014–2015 років.
Запропонувавши цікаву з методологічного
погляду парадигму «інституалізованої рефлексійності», він вдало увів у дискурсивний
контекст проблему дуалізму українських політичних процесів і відповідних ідентифікацій. Хоч науковий український дискурс дуже
міцно закорінений у європейському мисленні,
проблеми розрізнення понять «нація» і «народ» трактуються у ньому здебільшого у контексті російської традиції. Тому, констатує
Вояковський, інколи буває «важко розпізнати,
в якому моменті, апелюючи до українськості,
ми апелюємо до культурного народу, політичного народу чи до громадянського суспільства». Утвореною у такий спосіб специфічною
сферою дискурсивного прикордоння він пояснює той факт, що реалії збройного конфлікту
на Донбасі не вміщуються в інтерпретаційні
рамки ні російської, ні європейської національної парадигми. Слабкою стороною української
європейськості автор вважає і те, що «навіть
за умов виразної загрози української державності значна частина суспільства залишається
політично інертною» [7, c. 277–290].
У вітчизняній суспільній свідомості з пограниччям пов’язується здебільшого стан
плинності й незавершеності, а з кордоном
асоціюється стан безпеки, нехай і відносної.
В українсько-російських відносинах переорієнтація з умовної парадигми порубіжжя
на парадигму кордону відбулася зі вступом
російської агресії в активну фазу. Поляризація суспільних настроїв сягнула апогею – ті,
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не сказав [38]. Небачена раніше проникність
сучасних кордонів стала додатковим фактором
глобальних ризиків і загроз.
За таких умов, на думку російського культуролога П. Гречка, бінарна, центр-периферійна
опозиція перетворюється, по суті, в опозицію
владну, силову. Логіка стає політикою. Діалог
аргументів вироджується у монолог панування
й підкорення, у різновид ангажовано-владних
відносин. «Невизначеність, детериторіалізація, трансгресія – це тільки деякі з тих термінів, які застосовуються для опису сучасних
глобалізаційних процесів» [11, c. 81–96].
Гадаємо, однак, що ані сам по собі концепт
порубіжжя, що уже став звичним у регіональній аналітиці, ані модна формула «постколоніальності» не набагато наблизять нас до розуміння усієї складності українсько-російських
відносин на сучасному етапі. Значно продуктивнішими в сучасному соціальному аналізі
є концепції фрактального дуалізму, вписані
у контекст неконвенційної (дискурсивної) історії. Неупереджений аналіз неспівмірних
дискурсів створює надійний методологічний
фундамент для розуміння «української кризи»
у співвідношенні з глобальними політичними
процесами, з одного боку, і специфічними обставинами «стикового пограниччя», з іншого.
Нове обличчя сучасного регіоналізму, у полі
якого сепаратизм набуває дедалі більшого
поширення, перетворює світ на складну мозаїку мереж, осмислення якої мислиме лише
на ґрунті нової наукової мови і нових методів
соціального аналізу. Синергетичні підходи, як
ніякі інші, відкривають шлях до осмислення
просторової інваріантності як фактора впливу
на суспільні цінності й поведінкові реалії.
Поняттям «фрактал» у синергетиці, а віднедавна і в політології, позначають частину якоїсь цілісності, здатної відтворювати специфіку
останньої з певним коефіцієнтом подібності.
За О. Донченко, матрична фракталізація значною мірою визначає тип і характер самоорганізаційних процесів у будь-якому соціумі. Потрапляючи у фрактальний простір, людина чи
група автоматично включається в атмосферу

ІМ

Ф

Е

властивої йому матриці смислів і правил гри.
Зрештою, саме відповідними фрактальними
матрицями визначається напрям формування
ідеологій та соціальних уявлень [16, c. 3–15;
17, c. 3–8].
Стан, який вкладається в поняття «фрактальний дуалізм», виникає там і тоді, де й
коли люди зазнають впливу різноспрямованих
культурно-цивілізаційних домінант чи гостроконфліктних центрів. На субрегіональному
й локальному рівнях він найчастіше дається
взнаки у вигляді біполярності, яка водночас
повторює або імітує ментально-ціннісну генетику обох (або кількох) спільнот, що виступають у даному контексті як взірцеві моделі.
Як прояв фрактального дуалізму розглядає ментально-ціннісну генетику московської
великодержавності, з одного боку, та українського етногенезу на козацькому степовому
просторі, з другого, І. Піляєв [29]. Постмодерній епосі, вважає він, притаманна наростаюча фрактальність віртуальних культурних
феноменів, якими сповнена суспільна свідомість з її новими, прискореними формами приватно-ціннісної скороминущості. Йдеться про
міфи, архетипи, соціальні проекти, підвладні
використанню в інформаційних війнах.
На переконання І. Піляєва, історико-ієрархічний зріз зазначеної фрактальної парадигми придатний для конструктивного аналізу
генези та розбудови української державності.
Після монгольської навали середини XIII ст.,
яка призвела до поділу Русі між Ордою та
Європою, її території упродовж століть акумулювалися навколо гостро конфліктуючих центрів – умовно європейського та євразійського.
Навіть на тих короткотривалих етапах, коли
вони перебували у форматі єдиної держави –
СРСР, фрактальна дихотомія простежувалася
на всіх рівнях – від мікро- до субрегіонального, зумовлюючи цивілізаційно-культурну та
геополітичну альтернативність (біполярність).
Структурні шоки в геополітичній, інституційній, соціокультурній, безпековій архітектоніці східноєвропейського простору – з їхнім
епіцентром в Україні – гостро розмежували і
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поляризували трансформаційні та регіонально-інтеграційні процеси на цій території. Власне, і збройний конфлікт на Донбасі, за І. Піляєвим, став проявом фрактальної локалізації
історичної парадигми протистояння Заходу і
Сходу, яка вже сама по собі стимулює гібридні
за своєю природою євразійські синтези «історичної Росії» та «русского мира». Фракальна
дихотомія цінностей та геополітичних орієнтацій визначила в кінцевому рахунку межі аксіологічно-поведінкових «Європи» та «Євразії».
Сучасна Російська Федерація, по суті, виступає багатонаціональною, імперською, євразійською альтернативою проекту національної,
європейської, демократичної Русі-України,
і цей фрактальний дуалізм (дихотомія) цінностей та онтологічних, моральних, політичних, геополітичних орієнтацій буде, на думку
І. Піляєва, наростати [29, c. 129–138].
Фрактальна парадигма соціального аналізу
забезпечує, отже, уведення проблеми українсько-російських відносин у контекст зіткнення
протилежних за своїм змістом самоідентифікацій – української національної та російської
імперської. За такого підходу сам українськоросійський кордон стає символом несумісності
орієнтаційних матриць – для України це своєрідне «огранювання» суверенітету і маркер
ідентифікацій, для Росії – гальмівна перешкода на шляху омріяної реінкарнації імперського простору. І якщо порубіжжя як ареал
взаємовпливів продукує ціннісну амбівалентність, стимулюючи найрізноманітніші обміни
смислами, то кордон однозначно виступає в
ролі демаркаційного рубежу, символу-коду
«боротьби на ураження» з одночасним спустошенням.
Продуктивним з теоретико-методологічного погляду виявилося і застосування в історичних наративах та політичній діагностиці
соціально-психологічних підходів, базованих
на аналізі впливу архаїки на традиції й модернізаційні процеси. Як вважають Я. Калакура та співавтори [20], архаїка, на відміну
від традиції, не кристалізується в соціальних
формах, не формалізується й не вербалізу-
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ється. Її вплив на традицію й модернізацію
здебільшого руйнівний. В СРСР під маскою
модернізації приховувалися звичні ознаки
архаїки – репресивність, насилля, підпорядкування особистості соціуму. Носії архаїчної
психоментальності зосереджувалися переважно у промислових містах; спираючись на них,
а також на декласований прошарок селянства
й люмпенства, правляча партія послідовно реалізовувала програму примітивізації суспільства і формування сакралізованої політичної
культури. Рецидиви виплеканої у такий спосіб маніхейської свідомості, позбавленої напівтонів і орієнтованої на антисистемний тип
сприйняття реальності, сьогодні відлунюють у
подіях на Донбасі. Ознаки лімітрофа – провінційність, застій, архаїзація культури, загальне відчуття дискомфорту – виразно простежуються в діяльності «ДНР» та «ЛНР».
Включеність України в систему периферійних
зон декількох цивілізацій дозволяє говорити
про її належність до розколотих цивілізацій.
В Україні є західна і східна цивілізаційні ідентичності, і саме тут приховані серйозні колізії
нашого розвитку.
Реалії «гібридної війни» стимулювали й
позитивні зрушення у вітчизняній суспільній
свідомості. Політологи реєструють зростання,
починаючи з 2015 pоку, патріотичних почуттів
як об’єднуючого фактора сучасного українського суспільства. «Чи не вперше за часів незалежності українська спільнота єднається «за
щось», а не «проти чогось / когось», що свідчить про появу дуже важливого «ферменту»
громадянського суспільства – «позитивної»
свободи, свободи «для» (на відміну від «негативної» свободи, свободи «від»), як головної
умови цінностей самовираження» [40, c. 98].
І саме тут оновлений, соціально-психологічний
у своїй основі, регіональний ракурс наукового
пізнання дає змогу побачити кожний регіон як
цілісну систему типів господарських зв’язків,
комунікацій, фінансових потоків, оцінити його
роль у трансляції цінностей світової та національної культури, зрозуміти його історично
сформовану унікальність і водночас його міс-
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це в економічному, політичному, культурному
просторі країни. Загальною тенденцією сучасного розуміння регіоналізму є відхід від погляду на регіон як тільки на заселений фізичний
і політичний простір. Регіон осмислюється
насамперед як певна соціокультурна спільнота з історично сформованими механізмами
відтворення, самопізнання й самовираження.
Дедалі більше стає аксіомою, що таке осмислення можливе лише на основі занурення у
специфічну ауру регіональних типів світовідчуття й світорозуміння, регіональних настроїв
і вподобань, що формувалися впродовж віків.
Першорядної ваги при цьому набуває аналіз у
діахронному вимірі співвідношення регіональних, національних і загальносвітових інтересів
і цінностей, проблем регіоналізації суспільної
свідомості, індикаторів регіональних стилів
поведінки.
Загалом же очевидним є той факт, що регіоналізм як суспільне явище не піддається однозначним оціночним тлумаченням. Цей процес у
своїй основі нестабільний і непередбачуваний,
бо стимулюється різними, часто конкуруючими, факторами і підтримується різними політичними силами. Тому навряд чи продуктивно
серед безлічі відмінних теорій регіоналізму
шукати «єдино правильну». Поняттям «регіоналізм» охоплюється найширший спектр
процесів і явищ, які не вкладаються в одну
схему чи модель; кількість закладених у ньому «позитивів» і «негативів» приблизно однакова. Ускладнили палітру регіоналізму істотні
відмінності між його «старими» і «новими»
різновидами. Виниклий за умов біполярності
«старий» регіоналізм формувався значною мірою «згори», під контролем двох конкуруючих
наддержав. Що ж до «нового» регіоналізму,
то він розвивається як сучасна версія багатополярності й тяжіє до відкритості. Крім суверенних держав, у ролі політичних акторів тут
виступають недержавні та субнаціональні актори [51, с. 543–571].
Динаміку політичного регіоналізму фахівці
вбачають у тому, що, залежно від різних своїх
складових та їх взаємодії, він може бути інте-

ІМ

Ф

Е

граційним і дезінтеграційним, консервативним
і оборонним, космополітичним і прогресивним,
автономістським чи сепаратистським, причому немає прямої залежності між характером
вимог, які висувають багаті й бідні регіони.
Регіоналізм важко розмістити на ліво-правій
шкалі, так само важко виявити пряму залежність між ступенем розвитку регіону й рівнем
регіональної ідентичності.
Внутрідержавний і наддержавний регіоналізми різняться настільки, що їх прийнято
визначати як два різних типи, що мають різне походження й різну природу. Внутрідержавний регіоналізм якнайтісніше пов’язаний
з етнічним і культурним чинниками; йдеться
про особливості співіснування різних етнічних
спільнот чи субетнічних груп у межах однієї
держави. Але головним у його появі вважають
наявність специфіки в освоєнні певного природного середовища і створенні відповідного
йому господарського укладу, а також особливостей соціонормативної культури. З регіоналізмом цього типу зазвичай пов’язуються надії
на забезпечення здійснення децентралізації
у такий спосіб, щоб вона сприяла оптимізації
соціального розвитку територій та активізації
систем місцевого самоврядування.
Сепаратизм – найрадикальніша форма
націоналізму, базована на міфологізованому
уявленні про державну незалежність як єдино прийнятну форму «національного самовизначення». Уявлення про доцільність власної
державності для кожної етнічної спільноти чи
для якогось сегмента соціуму нереалістичне
і згубне у своїй основі: державну цілісність
легко зруйнувати, але вибудувати з її уламків
життєздатну структуру стократ важче. У міжнародно-правових документах право націй на
самовизначення трактується доволі широко:
йдеться про забезпечення кожній спільноті можливості визначати систему управління
згідно з демократично зафіксованою волею
громади і про максимально широку участь
місцевих громад у політичному процесі. Сепаратисти ж трактують це право як руйнування
існуючої державної цілісності.
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Л. Снайдер визначив сепаратизм як принцип та діяльність, розроблювані для повного
виходу з централізованого державного організму якоїсь його частини. Ані автономія, ані
федерація сепаратистів, як правило, не влаштовують. Як аргумент тут фігурує визвольна
риторика, доведена до невизнання легітимності існуючого державного утворення [52, с. 17].
Оскільки сепаратисти завжди не в ладах з законом, вони охоче апелюють до моралі. Якщо
існуючий режим оголошується нелегітимним,
його опоненти постають в ореолі борців за
справедливість.
Негативні у своїй основі сценарії розвитку
подій в Україні приводять окремих аналітиків до
думки: чи не час парадигму розвитку і відповідний дискурс скоригувати парадигмою розпаду?
На думку харківського філософа О. Швиркова,
розпад СРСР ще не завершився, і всі події, що
нині відбуваються в Україні, варто розглядати
крізь призму саме цієї парадигми. «Розпад є суперпроцесом по відношенню до всіх інших процесів». «Та частина населення України, яка на
перший погляд мала бути найбільше заінтере
сована у соціальних перетвореннях, виявилася
надто малоосвіченою, надто пасивною, надто
маргіналізованою для того, щоб просто усвідомити катастрофічність процесів, що розгортаються, не кажучи вже про те, щоб організовано
на них реагувати». Те, що майже на всіх рівнях
відбувається заміна більш кваліфікованих кадрів менш кваліфікованими, автор позначає
метафорою «державного склерозу». Оскільки
занепад усіх сфер життя в Україні не можна пояснити якимись частковими проблемами, марно
шукати саме ту сферу, з якої могло б початися її
«відродження». Хоча думку про сумний кінець,
який чекає на Україну у найближчому часі, автор не поділяє [48, c. 34–47].
Навряд чи з такими категоричними судженнями (оприлюдненими, до речі, у російському
суспільно-політичному журналі у розпал протистояння на Сході України) можна солідаризуватися, але як на певне попередження на них варто
реагувати. Час покаже, які саме процеси – розвитку (самостановлення) чи розпаду (деграда-
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ції) домінуватимуть в Україні у найближчі роки.
Багато що залежить від успішності боротьби з
корупцією, від вміння політиків домовлятися й
стратегічно мислити. Варто все ж сподіватися,
що у владних структурах з’явиться, нарешті,
критична маса реформаторів, здатних зламати
негативні тенденції, а громадяни на власному
гіркому досвіді навчаться розрізняти патріотизм і дешевий популізм.
Кожна система історичного бачення (і віт
чизняної це стосується чи не найбільшою мірою) повинна мати у своєму арсеналі надійні
запобіжники, здатні усвідомлено сприймати
різницю між «своїм» і «чужим», без перетворення «чужого» на апріорно вороже. Не
випадково основний напрям трансформацій у
сфері історичної науки спрямовується в русло
пошуків опор нової інформаційної культури.
Однією з помітних тенденцій тут є значне розширення предметного поля інтелектуальної історії, яка вийшла далеко за традиційні рамки
історії ідей чи історії суспільної думки. Очікуваним у цьому зв’язку виявився специфічний інтерес до формування інтелектуального
простору «без кордонів», мереж віртуального спілкування, інтелектуальних товариств,
звернення до образного осмислення реальності за допомогою знаків і символів. У світовій науці з’явився особливий напрям, який визначають як «образ “іншого”». Міська історія
дістала додатковий стимул для свого розвитку
у вигляді досліджень образів міст. Пріоритет
територіально-просторової детермінанти дав
змогу внести свіжий струмінь у дослідження
процесів урбанізації та модернізації. Зазнали
помітних змін і пізнавальні моделі образу історичної науки – тепер вони відіграють роль
єднальної ланки у взаємодії об’єкта й суб’єкта
пізнання. Переосмислення поняття історичної
культури нині включає дослідження історії
уявлень про минуле, зафіксованої у колективній пам’яті різних соціальних і етнічних груп,
з одного боку, та історичної думки тієї чи іншої епохи – з іншого.
Як правило, вітчизняні дискурси на теми
регіоналізму не відрізняються конструктивною
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ским миром», констатує Д. Гетманцев, українське суспільство сьогодні все ж уособлює в
собі всі його найгірші прояви – від віри в героя,
патерналізму у відносинах з державою, правового нігілізму до суто української отаманщини, невміння домовлятися, індивідуалізму.
«Вибравши свободу, ми не стали вільними без
усвідомлення її як відповідальності... Ми не
впоралися з побудовою суспільства, в якому
хочемо бачити своїх дітей. Адже це вже їхня
країна, а не наша, і їм ми залишаємо у спадок
неясну як у кордонах, так і за змістом пляму на
політичній карті Європи без чітких перспектив
та оптимістичних прогнозів» [8].
За таких умов небачено актуалізується
увесь комплекс проблем, пов’язаних з національною безпекою. Ю. Свідлов у цьому
контексті констатує, що бурхливий розвиток
теоретичних досліджень вже надав теорії «національної безпеки» ознак самостійної академічної дисципліни. У США ця проблематика
стала центральною у дослідницькій діяльності
школи стратегічного аналізу в загальній теорії міжнародних відносин. В Україні у системі
безпекознавства і безпековій політиці держави
дедалі активніше використовується теорія систем Н. Лумана – з концептами суверенітету і
територіальної цілісності як її фундаментальними основами. Ю. Свідлов у своєму баченні
вдалих безпекових теорій відштовхується від
парадигми «виклику – відповіді», А. Тойнбі,
вважаючи доцільним уведення в контекст національної безпеки також категорії національних
інтересів та національної ідентичності, – від
категорій вторинно-ідеологічного осмислення
необхідності збереження системного цілого.
На його погляд, втрата Криму завдала Україні
удару щодо територіальної цілісності, але цей
удар не становив безпосередньої загрози українській державності. Серйознішим джерелом
ризиків для неї він вважає фактичну втрату
суверенітету над регіонами Донбасу, але й це
не є фатальним для долі незалежної України.
Втім, сам автор вважає власну типологію ризиків та загроз спрощеною і «занадто смаковою» [37, c. 138–149].
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налаштованістю на кардинальні зміни. Навіть
за умов тривалого збройного протистояння на
сході країни влада не подбала про широкий
суспільний діалог на теми децентралізації, які
стали для України смисложиттєвими. Дебати у
ЗМІ, на конференціях, «круглих столах» тощо
переважно обмежуються обміном рефлексіями,
причому жодної конкретної моделі бодай негайного припинення насильства не запропоновано.
В країні існує доволі потужна партія «війни до
перемоги», хоч уже і на найвищих щаблях влади
визнано: виключно воєнними засобами припинити війну не вдасться.
Ментально-історичне осмислення регіональної самосвідомості виявилося при цьому
найбільш «слабкою ланкою». Рух суспільнополітичної думки у напрямі усвідомлення витоків трагедії, яка спіткала український народ
у зв’язку із розчленуванням його території,
навряд чи піддається системному аналізу в
рамках окремого наукового напряму, а міждисциплінарна співпраця стримується мізерним фінансуванням науки. Очевидним, однак,
є головне: український регіоналізм в історичній
ретроспективі вписаний у безкінечно складні
переплетення просторово-часових процесів.
Його оціночні характеристики позначені певним ступенем суб’єктивності, детермінованим
умовами життя та особливостями історичної
рефлексії на кожному історичному етапі.
Найбільш невтішний висновок, до якого в
кінцевому рахунку приходять неупереджені
аналітики, базується на визнанні певної архаїчності вітчизняної моделі суспільного ладу.
Як висловився Я. Дашкевич, українська теологічно-політична ідеологія, пов’язана з Києвом протягом майже десяти сторіч, міняла своє
зовнішнє оформлення залежно від конкретних
обставин, проте суть її – прославляння феномена Києва як священної і державної столиці в
більш або менш завуальованому вигляді зберігалася постійно, навіть глибоко прихована,
незважаючи на часом дуже агресивні спроби
чужих сил знищити цей апофеоз або прибрати
його виключно до своїх рук [12, c. 158]. Задекларувавши на Майдані свій розрив з «рус-
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з посиленням дії наявних у міждержавному
безпековому середовищі негативних чинників.
Росія запустила додаткові руйнівні тенденції,
збільшивши розміри дуги некерованого простору, що простяглася нині від Донецька до
Мосула. Існування невизнаних і некерованих
територій, розташованих у безпосередній географічній близькості, створює широкі можливості для подальшої ескалації конфлікту і
здійснення незаконної діяльності – торгівлі
наркотиками, зброєю, нелегальної міграції.
Спровокована Російською Федерацією
війна на Донбасі має всі ознаки цивілізаційного конфлікту. Якщо донедавна географічне
положення України розглядалося як велика
транзитна територія, своєрідний міст між Західною Європою та Росією, то нині вона стала
для неї джерелом нових проблем. Під контроль
окупаційних сил потрапило близько 14,6 тис.
кв. км території України – 27,4 % загальної
площі Донецької та Луганської областей. Через невпорядкований кордон з РФ здійснюється неконтрольоване перекидання живої
сили, військових ресурсів, потоків контрабанди. Що ж до самої Росії, то для неї військовий
конфлікт на Донбасі з «маленької переможної
війни» обернувся на геостратегічний програш,
що фактично втягнув не готову до цього РФ
у нову холодну війну, а також став причиною
її міжнародно-політичної напівізоляції. Що
ж до України, то, перебуваючи фактично між
молотом та ковадлом, вона ризикує стати ареною тривалого геополітичного протистояння
Росії та країн західного світу на чолі із США
[15, c. 35, 59, 71, 109].
Уважно проаналізувавши витоки й політичні цілі розв’язаної РФ в Україні «гібридної
війни», В. Горбулін дійшов висновку: як форма
агресивного вирішення Росією своїх геополітичних завдань вона не лише не обмежилася
Україною, але й усіляко поширюється у світі,
а самі форми «гібридної війни» стають дедалі
вигадливішими. В них у різних комбінаціях поєднуються і суто військові дії, і партизанські й
диверсійні методи, засоби інформаційно-психологічного тиску, активної підтримки вну-
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На думку В. Ткаченка, Росія продовжувала перебувати перед гострою необхідністю
заново самовизначитися в історичному часі та
в геополітичному просторі. Еліта країни мала
чітко відповісти і собі й світові, чого вона хоче
для себе і для інших. Об’єктивно російське
суспільство зіткнулося з дилемами: авторитаризм чи демократія, цивільне чи корпоративне
суспільство; федералізм чи розпад на кілька
самостійних держав; ринок чи державний патерналізм; постіндустріалізм чи сировинний
анклав світової економіки; партнерство чи
протистояння на міжнародній арені тощо. Від
цього самовизначення в загальносвітовому
контексті вимальовувалася й альтернатива:
або стійкого і справедливого світопорядку, або
втягнення в нову холодну війну з наростанням ядерної загрози в усьому світі. Кожна з
цих можливостей могла бути реалізована майже з однаковою імовірністю. І залежало це не
тільки від вибору Росії, а й від позиції світових
держав [46, c. 91].
Навряд чи хтось три-чотири роки тому міг
передбачити той небачений сплеск інтересу
до України, який спостерігається в сучасному
світі. Його джерела й витоки, на жаль, негативні – там, де сепаратистські прояви переростають у відвертий тероризм, існує реальна
загроза його «розповзання» на інші країни.
Тим більше відповідальною є місія вітчизняних
істориків. Не тільки показати об’єктивну картину жахливого за своїми наслідками збройного конфлікту, але й відповісти на питання
«Як таке стало можливим?». А відповісти на
нього можна лише на основі неупередженого
аналізу як ритмів світової трансформаційної
динаміки, так і тих специфічних особливостей
регіонального розвитку, які склалися в Україні
упродовж кількох століть.
У безпековому ключі розглядають проблему російської агресії проти України і фахівці
Національного інституту стратегічних досліджень у фундаментальній монографії «Донбас
і Крим: ціна повернення» (2015). На їхнє переконання, анексією Криму було розпочато нову
еру стимульованих міжнародних конфліктів –
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трішньої опозиції тощо. При цьому поєднання традиційних і гібридних методів тепер уже
є характерною рисою будь-якого збройного
конфлікту. Стратегічна орієнтація РФ на «глобальну анархію» дістає наочний прояв у комбінуванні традиційних військових засобів з квазімілітарною діяльністю у вигляді підтримки
незаконних збройних формувань і сепаратистських рухів, а також операцій немілітарного
впливу з використанням дипломатії, економічного тиску, маніпулятивних технологій.
Ці асиметричні методи мають свої відмінності у механізмах застосування – у «гібридному контексті» сирійського вузла напруги переважала військова складова, у засобах тиску
на ЄС – немілітарний вплив за старими комінтернівськими зразками. Що ж до України,
то тут упродовж двох років були застосовані
усі ключові форми гібридних воєн – від прямої військової агресії та використання квазімілітарних структур і приватних військових
кампаній до потужного інформаційного тиску
з кібератаками. За висновками Горбуліна, гібридні операції Росії перетворюють усю зону
міжнародної безпеки на єдину «зону ризику».
Перетворення «ДНР» та «ЛНР» на тривалий
дестабілізуючий фактор українського життя є
свідченням того, що Росія готова воювати за
Україну «до останнього українця» і що «активні заходи» з боку російських спецслужб
лише наростатимуть [9].
«Ціннісне спустошення» порубіжжя, доводить польський аналітик Т. Зарицький,
є наслідком його одночасного тяжіння до двох
центрів. Але чи завжди дослідник може бути
упевнений у тому, що неочікувана політична
поведінка є наслідком саме регіонального, а не
якогось іншого, впливу? Ніколи не можна бути
певним, зазначає він, що справді «регіональний контекст» має значення у даному регіоні,
чи нам просто не вистачає даних для інших
пояснень розходжень у політичній поведінці?
«Іншими словами, ми дуже часто ризикуємо
скористатися категорією «регіональний вплив»
як «корзиною для використаного паперу», до
якої потрапляють усі нез’ясовані розбіжності».
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Регіональний вимір українського простору,
констатував ще наприкінці XX ст. Зарицький,
традиційно пов’язують з дихотомією «Захід –
Схід». Справді, східний кордон Польщі до
1939 pоку, який подекуди збігається з австроугорським кордоном XIX ст., можна дуже
легко помітити на українській електоральній
карті. Чим далі на Схід, тим більша підтримка
лівих, яка на той час сягала свого піку в Донецькій і Луганській областях. Але вже тоді Зарицький бачив небезпеку спрощень у такому
представленні моделі електоральної географії:
за його спостереженнями, «варіативність у
Західній та Східній Україні поступово стає
більш складною». Щодо Криму, то він, демонструючи на початковому етапі незалежності виразні антиукраїнські настрої, особливо
часто порушував загальну логіку української
електоральної географії.
У своїй порівняльній аналітиці впливу регіонального чинника на політичний процес в
Україні та Польщі Зарицький відштовхувався від типології політичних розколів, запропонованих Робертом Кічельтом. Останній
розмежовував три типи політичних розколів. Перший – конфлікт перерозподілу – як
наслідок різноспрямованих економічних
інтересів, з протистоянням прибічників державного патерналізму й вільного ринку. Другий – конфлікт «осі політичних принципів»
на базі протистояння прибічників ліберальних, індивідуальних управлінських настанов і
адептів колективістського, авторитарного типу
суспільства. Третій – це конфлікт щодо визначення громадянства, точніше, протистояння
етнічних, лінгвістичних, релігійних принципів,
що закладаються у його фундамент.
Накладання Зарицьким цієї схеми на українські реалії виявилося доволі продуктивним,
особливо з огляду на подальший розвиток подій. Як, до речі, і аналіз російської ситуації з
притаманним їй зрощенням національної ідеології з імперськими постулатами. У кожній з
держав, які стали об’єктом його аналізу, саме
«вибір периферії» проти східного або західного домінування визначався як критерій націо-
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нальної ідентичності. При цьому в Росії, доводить Зарицький, не праві, а саме налаштовані
проти Заходу ліві виступають за зміцнення
російської держави будь-якою ціною та коштом, у тому числі й за рахунок людських
життів.
Україну Зарицький вважав крайнім прикладом важливості регіонального чинника в
національній політиці. Регіональна традиція в
Росії (і у Східній Україні теж) порівняно слабша, і це результат високої мобільності населення й систематичного викорінення історичної
пам’яті. В Криму ситуація інша, бо кримські
татари зберегли свою історичну пам’ять.
Підходи Т. Зарицького, хоч і оприлюднені
у фазу «гібридної війни», зберігають потенціал креативності й сьогодні, бо дистанціюються від усвідомлення регіональної ідентичності
як критерію «ідеал-типовості». Безпредметно
нині говорити про Донбас як певну цілісність
із притаманними їй настроями й упередженнями – вони надто відмінні у різних частинах регіону. Виходити в її оцінках доцільно не
стільки з безкінечно тиражованих регіональних ознак, скільки з конкретних проявів внутрішнього розколу – конфліктів перерозподілу, політичних принципів, взаємовиключних
самоідентифікацій. І бачити при цьому, крім
зазначеного конструктиву, і слабкі сторони
міркувань Т. Зарицького – інтерпретацію
політичних розмежувань у руслі традиційних для XX ст. центр-периферійних підходів
[19, c. 52; 499–540 ].
Однак навряд чи правомірно відносити
пограниччя до периферій. Порубіжжя можна кваліфікувати як субрегіон у сфері «між»,
у зоні притягання кількох центрів, на кордоні
кількох культур. За О. Кривицькою, феномен
порубіжжя полягає в тому, що в його просторі
взаємодії виникають нові форми солідарності
соціальних спільнот, формуються транскордонні соціальні мережі, в яких пограниччя –
умова кооперації. У прикордонних територіях
відбуваються процеси «нашарування» різних
соціокультурних маркерів, що впливає на їхній
«привілейований» статус, забезпечує можли-
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вість різного роду комунікацій. Пограниччя з
елемента просторової організації перетворюється на чинник впливу, забезпечуючи нову
якість розвитку пограничного соціокультурного простору. Але водночас множаться ризики,
пов’язані з існуванням у прикордонних ареалах
різних ментальностей, культурних настанов,
поведінкових стереотипів. Образ ворога, породжений нездатністю зрозуміти «іншого»,
призводить до його «відторгнення», поляризує
соціум. Матриця особливої системи взаємодії
між «своїм» і «чужим» у цих ареалах не завжди збігається із територіальними кордонами
або демаркаційними лініями [23, c. 173–174].
Саме тому спроби розглядати порубіжжя як
форму периферії, а отже, і центр-периферійний
підхід як універсальний, піддаються сьогодні
обґрунтованій критиці. Порубіжжя – ареал
транскультурності, доводять білоруські науковці, це не «чиясь» периферія, а цілісна топіка, місце стику цивілізацій, культур, відповідних парадигм. Домінування у зонах погранич
різних смислів, нових і суперечливих цінностей наштовхуються, однак, на переважання
мережевих структур з низькою щільністю і
слабких горизонтальних зв’язків, що у підсумку створює ефект невизначеності й відсутності
спільної стратегії розвитку. Тому питання, на
який центр варто орієнтуватися, дістає тут
безліч неоднозначних відповідей. Зрештою,
різні групи інтелектуалів перетворюються на
опонентів, які не знаходять платформи для порозуміння [2; 35].
Угорський історик Пал Тамаш у своїх міркуваннях виходить з того, що оскільки пограниччя характеризується наявністю багатьох
суб’єктів дії, переклад однієї системи цінностей на мову іншої може становити значну трудність. Те, що здається очевидним, якщо дивитися на проблеми порубіжжя «зсередини»,
не здається таким з погляду «іззовні», з боку
провідних гравців на світовій арені. Звідси і
невтішний для України висновок П. Тамаша:
за будь-якого розвитку подій Україна не може
розраховувати на входження до складу ЄС у
найближчі 20 років [45].
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Перехідність, плинність, неостаточність,
невизначеність – характерні ознаки погранич. Самоідентифікації тут, як правило, не
збігаються з тими, які прокламуються їхніми
географічними центрами. Культурна гібридність превалює в усіх сферах життя, хоч самі
мешканці навряд чи відчувають себе результатом гібридизації чи подвійної стереотипізації. Радше навпаки: еталонною вони вважають
власну ідентичність. Співіснування різних
ціннісно-нормативних систем, формальних і
неформальних механізмів досягнення життєвих цілей розглядається як норма або взагалі
не помічається.
Для аналізу локальних різновидів регіональної ідентичності здається продуктивним
застереження О. Рафальського: термін «регіональна ідентичність» часом буває емоційно перевантаженим, аж до асоціювання його з екстремізмом і сепаратизмом. Як і будь-яка інша
ідентичність, регіональна здатна відігравати
більшу чи меншу роль як в інтеграційних, так
і в протилежних за спрямуванням процесах.
У переважній більшості випадків у структурі
регіональної ідентичності на перший план виходять консолідуючі цінності. Утім, на Донбасі впливи мови як традиційно консолідуючого
фактора виявилися неоднозначними. Тут мова
здебільшого відігравала роль маркера інакшості – позначення розриву з більш архаїчним
селянським середовищем. Саме на цій основі
сформувалася своєрідна в культурно-психологічному та соціальному плані етноукраїнськоросійська громада, основу якої становили шахтарі й робітники заводів.
Акцентуючи увагу на особливій ролі у
формуванні регіональної ідентичності Донбасу чинника прикордоння – нічийної, вільної
землі, О. Рафальський предметно розвінчує
популярну в літературі тезу про перебування
Донбасу «на зламі західної та східної цивілізацій». На території колишнього Дикого поля
обох цивілізацій не було, а у більш пізні часи
регіональна ідентичність визначалася не так
незалежністю чи лояльністю до певного зовнішнього суб’єкта (держави чи цивілізації),
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як устремлінням до закріплення власної регіональної самобутності, прагненням до самовизначення й самоствердження.
Фактична українсько-російська біетнічність Донбасу була значною мірою сформована радянською політичною риторикою, з її
акцентом на власній унікальності, передовій
ролі, відкритості для всіх народів світу. Тому
так хворобливо, як образу сприйняли мешканці краю нав’язуваний їм імідж меншовартості
порівняно з якимось «незіпсованим» еталоном.
Ця образа і вилилася, зрештою, з одного боку,
у високу мобілізаційну спроможність місцевої
регіональної ідентичності, а з другого, – у несприйняття «постмайданної» київської влади і
відповідних схем політичного вибору. Оскільки станом на 2013 рік за СРСР шкодували
57 % опитаних на Донбасі, мотиви київських
протестних акцій для них виявилися незрозумілими й надуманими. Роз’яснювальною роботою як на київському, так і на місцевому рівні
можна було б у перші дні протистояння істотно
змінити ситуацію. Натомість ставку було зроблено на використання незаконних силових
формувань, що й створило зрештою ситуацію
розколу [14, c. 401–451].
Через трагедію Донбасу сьогодні фахівці
фіксують належність України до т. зв. «розколотих» цивілізацій (термін С. Гантінгтона).
Такий погляд обстоюють, зокрема, Я. Калакура та його співавтори, створюючи неоднозначний образ розірваного всередині й невизначеного ззовні простору національної культури.
У ньому постійно конкурують міфологеми
«боротьби» та «захисту», які передбачають
радикалізацію культурних настанов, негативну психологічну мобілізацію, перетворення
культурних відмінностей та ідеологічні розбіжності, спрямованість на пошук «ворога»,
а не «суперника», «чужого», а не «іншого».
«Для частини населення сучасної України
культурні стандарти відтворюють варіант її
«східності» з його ціннісною невизначеністю,
змістовою некомпетентністю, моральною амбівалентністю, символічною позацентричністю» [20, c. 436–440].
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Російський проект «Новоросія» базувався на
матеріалах імперської історії. Невдовзі політтехнологам РФ довелося переконатися у тому, що
для їхніх місцевих прихильників значно ближчою є пролетарська (червоногвардійська) тема,
символи «Донкривбасу», а їхня ідентичність у
своїй основі соціально-економічна (шахтарська).
Тому, констатують В. Головко та Л. Якубова,
попереднє прагнення адептів «русского мира»
створити білогвардійсько-пролетарську химеру
трансформувалося у більш зрозумілий місцевим мешканцям пострадянсько-пролетарський
симулякр. А проте, за їхнім визначенням, «музі
Кліо не відмовиш у сарказмі – майже через сто
років після визвольних змагань 1917–1921 pоків
у донецькому степу знову зійшлися у боротьбі
три ідеології: російсько-монархічна, пролетарська (у путінському викладі) та українська державність» [13, c. 662].
Не можна не бачити того, на чому наголошує Л. Якубова, – метафора «двох Україн»,
уведена в науковий обіг вітчизняними інтелектуалами, не тільки неминуче спрощувала складність суспільних процесів, але й
підживлювала латентний конфлікт задовго
до того, як він увійшов у фазу відкритої кон
фронтації. Винахідливо експлуатуючись під
час кожних президентських і парламентських
виборів, вона чималою мірою сприяла культурній маргіналізації та духовній деградації
російськомовних мешканців Донбасу, яким
інкримінувалася як мінімум другосортність.
Цей «регіональний шовінізм» і вилився зрештою у «холодну війну» ідей, яка, вміло підігріта ідеологами сусідньої держави, «переросла в справжню війну»; безневинне на перший
погляд «плакатне» політичне заробітчанство
переросло в свою вищу форму – «воєнне найманство» [44, c. 286–302].
За таких умов, констатують В. Смолій та
Л. Якубова, необхідно шукати нові підходи і
нову мову, спроможну адекватно відобразити
суть ментального протистояння «двох Україн»,
пам’ятаючи, що основу їхньої різності становить
не відмінність національно-мовних матриць,
а застарілі занедбані соціально-економічні про-
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Не меншою мірою для розуміння ознак
синкретизму в політичній культурі південносхідного регіону України виявився важливим
зроблений В. Котигоренком ще у 2005 році
висновок про небезуспішний в принципі результат радянського соціального експерименту. Під впливом догми про «нову історичну спільність людей – радянський народ»
сама потреба в етнічних самоідентифікаціях
у цьому регіоні істотно зменшилася. «Поряд з етнічною і національною, релігійною,
цивілізаційною ідентичностями, а подекуди
і на їхньому місці, у частини людей сформувалась ідентичність радянська – до певної
міри деетнізована, але з російсько-культурним забарвленням. Навіть через три роки
після проголошення українського державного
суверенітету в Донецькій області майже половина опитаних у ході проведення соціологами зі Львова й Мічиганського університету
(США) дослідження ідентифікували себе
як «радянських людей», причому більшість
з них у своїх суспільно-політичних симпатіях
орієнтувалися на Російський Схід. Подібна
ностальгія була притаманна і значній кількості кримчан [22, c. 123–124].
Нині, уже на основі осмислення втрат, заподіяних Україні анексією Криму й «гібридною
війною» на Донбасі, фахівці-етнополітологи
констатують: будь-які незалежні експерименти, здійснені без врахування науково обґрунтованих регіональних відмінностей, а також
динаміки їх змін, загрожують новими ризиками й небезпеками. Активне долучення кланово-олігархічних груп Донбасу до тіньового
адміністративно-територіального перерозподілу зон політико-економічного впливу супроводжувалося всезростаючою артикуляцією
власних інтересів перед Києвом. У поєднанні
з витонченою демагогією владних структур
Російської Федерації воно створило досить
стійкий ефект дезорганізації та деморалізації
значної частини жителів регіону. Після блискавичної анексії Криму вони повірили у можливість повторення кримського сценарію і для
Донбасу [33, c. 42–46].
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блеми стагнаційних регіонів. «Донбаський розлад» може бути своєчасним і вкрай корисним
уроком для «роботи над помилками», які, слід
сподіватися, ще не пізно виправити. Найбільш
перспективним, науково і суспільно плідним
видається підхід до Донбасу як до української
національної спадщини. Попри сьогоденну зовнішню бідність і непривабливість її загально-

теоретичний та пізнавальний потенціал є колосальним, зокрема і в тому, що стосується теорій
націй і націоналізмів, імперських практик маргіналізації та об’єктивних незворотних процесів
націєтворення [39, c. 9–34]. Насамперед це
стосується складного й неоднозначного процесу формування суспільних настроїв у регіоні,
який випив чашу випробувань і біди до дна.
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Summary
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The borderland phenomenon has not occupied a noticeable place in the historical analysis for a long
time. The combination of globalization processes with the phenomenon of geo-cultural regionalism in the
areas adjacent to the borders has changed the concept of the borderland into a fashionable brand. It is
a fact that near the boundaries the zones of higher energetics have been noticed by the geographers for
the first time. The author of the theory of cross-cultural communication V. Derhachov still at the late
XXth century has written about the linearity as a strategic resource that produces energy of creation and
destruction with a kind of ‘priorities competition’. In his vision, Ukraine is a typical frontier state, in which
the ‘edges’ of the three geopolitical, socio-cultural and geo-economic spaces are converged in modern
times: Western European, Eastern European and Mediterranean. Three socio-cultural areas that are
now identified with Western, Eastern and Southern Ukraine are connected historically with Ukraine
borders.
The concept of borderline communication introduced into scientific discourse has opened the way to
the study of boundaries as peculiar topoi with inherent features of transition, instability, various political
orientations. World science is now actively developing the borderland concept as an explanatory scheme,
offering an understanding of local specificity through the historical reconstruction of the boundary spaces
and the corresponding geo-cultural images.
Modern definitions of socio-cultural boundary are based on the fixation of the boundaries in a certain
region, which indicates the limits of settling and the availability of carriers of different cultures and civilizations.
It is considered as the result of a complex process of the ethnos rooting in a certain type of landscape.
Besides that, the border and corridor conceptions are usually considered as synonymous. In parallels, there
is an update of the terminological tools by the account of the modern view on the culture of conflict, the
correlation of problems of self-determination, sovereignty, separatism, etc.
Keywords: borderline identity, geopolitics, regional specificity, Ukrainian-Russian relations, conflicts of
interests and values.
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SECULAR PLAYS IN CHURCHES:
FOLKLORE BASED DR AMA ON THE CANADIAN PR AIRIES
Natalie Kononenko
УДК 2-78+26-472](71=161.2-054.72)189/195
Від кінця ХІХ ст. українців завербовували заселятися й займатися сільським господарством у преріях Центральної та Західної Канади. Канадський уряд намагався асимілювати українців, які приїхали, і тому практикував
агресивну мовну політику, особливо в системі освіти. Щоб протистояти урядовому натиску англізації, українці заснували власні інституції: православну церкву та греко-католицьку церкву. Церкви та організації, які були з ними
пов’язані, наприклад жіночі ліги, виховували дітей українських піонерів згідно з народними традиціями, навчали їх
писанкарству, вишиванню та народним танцям. Церковні зали й народні доми дозволяли світські розваги, наприклад, україномовні п’єси на фольклорні теми. Вистави, що були популярними у 1950–1960-х роках, відображали
надії та переживання українських канадців щодо родичів і друзів, яких вони залишили в Україні. Нині п’єси не ставляться, а багато сільських церков закрито. Віднайдення цих п’єс стало частиною проекту Sanctuary – багаторічне
зусилля задокументувати українсько-канадську сакральну культуру.
Ключові слова: усне мистецтво, міграція та поселення, церкви, мова, драма.
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Starting from the late XIXth century, Ukrainians have been recruited to settle and farm the prairies of Central and Western
Canada. The Canadian government has tried to assimilate the Ukrainians who come and practiced aggressive language policy,
especially in the educational system. To countervail the governmental pressure of anglization, Ukrainians have established
their own institutions: Orthodox and Eastern Rite Catholic churches. The churches and the organizations affiliated with
them, such as Women’s Leagues, have taught folk traditions including pysanka-writing, embroidery and folk dances. Church
halls and national houses are allowed for secular activities, such as folklore-based plays in Ukrainian. The plays, popular in
the 1950s–1960s, reflect the hopes and fears of Ukrainian Canadians concerning the relatives and friends they have left in
Ukraine. The plays are no longer staged and many of the rural churches are now closed. The revival of these plays has become
a part of the Sanctuary Project, a multi-year team effort to document Ukrainian-Canadian sacral culture.
Keywords: verbal art, migration and settlement, churches, language, drama.

Introduction. How do new immigrants adjust
to a country especially when they speak a language
that is different from the language of the majority?
How do they deal with the pressure to assimilate
while still preserving a sense of their own identity as
a people? These questions are most urgent at this
time of massive movements of people. This paper
looks at Ukrainian immigrants to Canada and
uses the results of the Sanctuary Project to look at
the role of the church in negotiating the fine line
between integration and assimilation. It examines
the entertainment staged in church halls to show
how non-religious activities sponsored by the church
served the needs of immigrants and contributed
to the maintenance of Ukrainian identity. The
activities that occurred in church halls were many.
There were dance performances by organized
local groups. There were social dances, along with
church suppers. Singing was a regular occurrence at
lunches following church services. While many such
activities still continue in those churches that remain
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active, one church hall activity has either died out or
moved to secular venues such as Ukrainian National
Federation halls in cities like my own. That activity
is the Ukrainian language play.
In 2016 Norman Harris of Endeavour,
Saskatchewan gave me a stack of such plays. The
booklets were old and tattered. Many, while printed,
had no publication information. Several had the
names of the local people who were going to play
the various roles written in them in pencil. They
were important to Harris and that is why he passed
them on to me. This paper will discuss several of
those plays to show how they met the needs of
immigrants of Harris’s generation. It will conclude
with some comments on the types of Ukrainian
language plays currently staged in secular venues
such as the Ukrainian National Federation Hall in
Edmonton (il. 2, 4).
Before looking at the plays, I need to examine
why the church took on the role of offering secular
services in addition to religious ones. For Ukrainian
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prairie provinces of Alberta and Saskatchewan 2.
A similar effort in Manitoba is run out of that
province’s university. Our project is nearing
completion and, so far, we have amassed over
300,000 photographs and 200 hours of sound.
A popular website with excerpts from our work is
available at livingcultures.ualberta.ca/sanctuary.
Research databases are being developed and will
be housed in and maintained by the University of
Alberta library. The sound file database should be
ready soon.
The impetus for the Sanctuary project is keen
awareness of the importance of sacral culture in the
life of Ukrainian Canadians. The onion domes of
Ukrainian churches dot the western provinces of
Canada: they are literally an iconic feature of the
prairie landscape. Yet the churches are closing at
an alarming rate and it was the realization that they
need to be documented before they disappear that
prompted us to begin our work. Why were churches
so important to Ukrainians who immigrated to
Canada and why are they disappearing so rapidly
now? The answers to the questions are complex
and, in the process of looking at the church and the
secular services it offered, I will be able to examine
only some of them.
Ukrainian immigrants to Canada. Any
discussion of immigrant adjustment and the
relationship of Ukrainians to their churches must
start with a look at the people who built the
churches and worshipped in them. Ukrainians
came to Canada in waves of immigration. The first
immigrants began arriving in 1890. The flow of
new arrivals stopped with the First World War
and resumed at war’s end. The first two waves were
economic immigrants who came primarily from
Western Ukraine and who undertook the arduous
journey across the ocean to create a better life for
themselves and their families. Most were farmers
who settled across the prairies and built the rural
churches that are currently under the most threat of
closing. The Second World War also put a stop to
immigration. The immigrants who came to Canada
after that war were very different from those of the
first two waves. They were educated professionals.
They came for political, rather than economic,
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immigrants, having one’s own church meant having
an established institution that was specifically
theirs. There were many reasons why the church
was the institution chosen. The Ukrainians were
a very religious people, but the circumstances of
life in Canada made the church one of the few
institutions that Ukrainians could call their own.
The Ukrainian church in Canada is many
churches. The church from which Norman
Harris’s plays come was an Orthodox one and
Orthodox Christianity, along with Eastern rite
Catholicism, are the two major denominations
serving Ukrainian Canadians. There are also
many smaller denominations and some Ukrainians
worship with other nationalities, as in MacNutt,
Saskatchewan and Boian, Alberta where they join
the Romanians. It is not the purpose here to give
a survey of Ukrainian spirituality or to trace its
history in Canada 1 [7; 8]. Rather, this paper will
begin by examining the reasons why the church,
regardless of denomination, became the institution
that was the centre of Ukrainian life.
The Sanctuary Project. My knowledge
of prairie religious life comes from Sanctuary,
The Sacral Heritage Documentation Project, or
Sanctuary Project for short. This is a multi-year
effort run by three faculty from the University of
Alberta. John-Paul Himka and Frances Swirypa
are from the Department of History and Classics.
I am Natalie Kononenko. I hold the Kule Chair
in Ukrainian Ethnography and work in the
Department of Modern Languages and Cultural
Studies. Swirypa is responsible for the archival
research that locates the sites of our work. She and
Himka are also the principal photographers on the
project. I conduct interviews with parishioners,
asking them about ritual practices such as the
celebration of weddings, baptisms, and funerals
and also about holidays such as Christmas and
Easter. I ask about church life, memories of the
past and accounts of current activities. Eva Himka
is our project co-ordinator. She arranges our access
to the churches we document.
This project began with a conference in 2008
and fieldwork commenced in 2009. We have
been documenting Ukrainian sacral culture in the
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reasons and they settled primarily in urban
areas. During the Soviet Period, there was little
immigration to Canada. Perebudova (Perestroika)
allowed a new, though not voluminous, wave of
arrivals, primarily educated professionals and
skilled workers. They too gravitated toward cities.
The most recent, or fifth, wave is the one that has
come with the independence of Ukraine. These are
primarily economic immigrants, but they are not
farmers. The most recent immigrants are skilled
labourers who take jobs as pipe fitters, oilfield
workers, construction workers, or clerical workers.
The last two waves typically join existing urban
churches.
This paper will focus on the first two waves
of Ukrainian immigrants, often referred to as the
Pioneers, and their descendants. Norman Harris is
one such descendent and it is people of his generation
and their parents who used their churches as their
touchstone in adapting to Canadian life. They were
the ones for whom church plays were an important
form of specifically Ukrainian artistic expression
and it is they who needed the plays to explore issues
of deep concern.
The church as a Ukrainian institution. Why
did the Ukrainian Pioneers and their children
build all of those churches, investing an enormous
amount of time, energy, and financial resources into
their construction? One factor that propelled the
building of churches was that they were a specifically
Ukrainian institution that helped counter-balance
mainstream institutions, institutions founded prior
to the arrival of Ukrainians and ones with an
anti-Ukrainian bias. The Canadian government
wanted Ukrainians to come to Canada and settle
the prairies, cooperating with recruiters like Josef
Oleskew to encourage migration, but they were
not quite pleased with what they got. As a result,
they practiced policies of segregating Ukrainians,
producing the bloc settlements found in the
Western provinces. They also practiced aggressive
assimilation tactics, especially through the school
system [4, p. 1–12; 7, p. 61–66].
Early Canadian immigration policy favoured
colonization of vacant prairie land combined with
assimilation of the new arrivals. According to
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John Lehr, the government did its best to meet the
perceived needs of Ukrainians, while also catering
to prejudice against them. Ukrainians were settled
on the periphery of prime agricultural land and
they were placed in proximity to one another. The
choice of bush country was partially motivated
by the government’s fear that Ukrainians did not
have the financial resources to survive on farming
alone and would become a burden on the state.
Thus, placing them near wooded areas gave them
access to hunting, foraging for mushrooms and
berries, and a chance to make money by cutting
and selling cordwood. Another reason was the
belief that placing Ukrainians in proximity to one
another would help them adjust to their new home
while also segregating them from other settlers [4,
p. 5–6]. Segregation itself had multiple motivations
and many Canadians did not view Ukrainians
positively, seeing them as animal-like brutes with
questionable hygiene, good for tilling the soil and
little else. The appellation “men in sheepskin coats”,
a phrase that became the title of Vera Lysenko’s
book, captures this bestial quality [6]. Additional
and painful discrimination was suffered during the
First World War when Ukrainians, because many
came from the Austro-Hungarian Empire, were
interned as enemy aliens and subjected to forced
labour.
Ukrainians liked the early settlement policies
that put them together with their co-ethnics and
Lehr shows that they preferred to live near people
to whom they were related, either by birth or by
marriage [5, p. 207–219]. Ukrainian desire to live
near people like themselves meant that they were
also segregated according to religion. The settlers
who came in the first two waves were from Galicia
and Bukovyna and, while both of these regions
were part of the Austro-Hungarian empire, they
differed on the basis of religion, with Galicians
being Eastern rite Catholic and the Bukovynians
being Orthodox. Because there was antipathy
between the Galicians and the Bukovynians, the
Canadian government soon discovered that putting
these two groups together was not productive
and, subsequently, settled people with their coreligionists, thus emphasizing the importance of
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religion [4, p. 6–8]. The pattern of Catholic/
Orthodox segregation did not persist and many
places now have both Ukrainian Catholic and
Ukrainian Orthodox churches 3.
Efforts to assimilate Ukrainians into the
Canadian mainstream were many and varied, but
what came up most often in my interviews was the
school system and its attempts to Anglicize young
pupils. People I interviewed remember being
beaten for speaking Ukrainian. Children’s names
were forcibly changed. Elsie Kawulych described
how her primary school teacher forced her to adopt
the first name that she now bears. Lesia, the name
given by her parents, the teacher said, was not a
real name and needed to be changed. While Elsie
did retain the name forced on her by her teacher,
she also developed a sense of having been wronged
by the system and this was compounded by her
discovering that the police were using her friendship
with the daughter of one of their members to spy
on Ukrainian settlers. As she recounted in our
interview, when the police would go to a Ukrainian
home to investigate crimes, they would take Elsie
along so that she could listen to what the people were
saying in Ukrainian. They would then interrogate
her without telling her the reason for their actions.
Her sense that she had been wronged for no reason
other than being Ukrainian led to Kawulych’s
life of activism and the Order of Canada award 4.
Norman Harris also had his name changed, and
not by choice: he started life as Nazarii Haras.
Some people Anglicized their names willingly for
better job prospects. This is why Frank Cedar’s
father changed his name to Cedar from Woitovych
and why the donor who endowed the professorship I
now hold went from Petro Kuleba to Peter Kule 5.
Kawulych’s case is not the only one of police
misuse of authority and Mark Minenko, a retired
lawyer, is currently examining police archives to
find evidence of such misuse. As he reported at
the archival conference, held at the University of
Alberta in May 2018, his search has been most
successful [9].
The church as the place for all things
Ukrainian. With Canadian institutions such as the
school system and the police lined up against them,
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Ukrainians needed an institution of their own and
that institution was the church. The church was
not only a Ukrainian religious body, it supported
all aspects of Ukrainian culture. As already noted,
in church halls, members of the congregation
could attend Ukrainian language plays and sing
Ukrainian folk songs. These were such favourites
that Joe Galichowski compiled a hand-written
book of songs in memory of a son killed in a traffic
accident and would pass out copies of it to those in
attendance at church lunches 6. The church’s deep
commitment to being a Ukrainian institution can
be seen in icons where Christ the Saviour, Mary
Mother of God, and other religious figures wear
Ukrainian embroidery. Such icons can be found
in Bellis, Alberta and in the Holy Ascension
church in New Kiew, among other locations 7.
Women’s leagues affiliated with churches formed
and were responsible for cultural programs,
language instruction, and the education of the
young in Ukrainian arts and crafts. The Catholic
women’s league has recently published a large book
cataloguing their activities. It details the founding
of branches in cities, followed by expansion to a
progressively greater number of communities. The
book lists the activities of the various branches and
gives tables enumerating classes in pysanka-writing,
embroidery, pottery, and dance 8 [11, p. 159–160].
Women’s leagues ran museums. In Edmonton
there is a Catholic museum at St. Josaphat’s and
an Orthodox museum at St. John’s. Both museums
display traditional embroidered clothing, pysanky,
ritual breads (the korovai), and other cultural
objects. The women’s leagues were and are so
diligent in collecting folk material culture that
the museum at the central Catholic eparchy in
Winnipeg has stopped accepting folk materials for
reasons of space, limiting its collection to religious
objects only.
Where communities were too small to organize
a women’s league to provide cultural services and
instruction in traditional crafts, the gap was filled
by the Sister Servants of Mary Immaculate. Every
summer the Sister Servants headed out to remote
communities. They would spend two weeks in each
location, teaching the catechism and also showing
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children how to write pysanky, embroider, and
cook. They would sing songs and they played
baseball with the children and taught Ukrainian
dance wearing their full-length habits 9. Many
times when I asked a talented pysanka artist or
embroiderer how she or he learned the craft, the
answer was: the Sister Servants.
It is my supposition that the women’s church
leagues, along with the Sister Servants, filled a
gap created by the demographics of early Ukraine
immigration. I call it the baba hypothesis. During
the first two waves of immigration, families typically
arrived without grandparents; it was too expensive
to bring the elderly and they were often too feeble to
make the journey. As a result, there was no baba to
mind the children and to teach them traditional arts
and crafts. Furthermore, even if the mother of the
family was skilled in traditional activities, she had
no time to pass these on to her children. I cannot
describe the harshness of early prairie life in the
small space that I have here and I refer readers to
Martynowych [7; 8], Fodchuk [2], and Czumar
[1], among others. The demands of clearing land
and feeding a family were overwhelming. To help
the family survive, men often had to leave the farm
and take railroad or other paid employment. Family
members who stayed behind were stretched to the
limits of their abilities. Michael Mucz, writing about
folk medicine, goes so far as to claim that mothers
administered narcotics derived from poppies or
hemp to their babies to make them sleep because
that was the only way they could handle needed
work [10, p. 102–106]. Teaching arts and crafts
was out of the question. This gap in instruction
was filled by the church. Be it the women’s leagues
and their classes, or the Sister Servants and their
entertainment to supplement religious instruction, it
was the church and its affiliates that kept alive the
material, oral, and ritual culture that we associate
with being Ukrainian, passing it on to future
generations. Essentially, the church took over the
transmission of folklore.
Plays staged at All Saints Ukrainian
Orthodox Church in Endeavor, Saskatchewan.
The plots in the playbooks that Norman Harris
gave to me are quite varied. Some are humorous
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and some are sad. Almost all are based on folklore
themes familiar to me from other sources. Zhinka
Horoiu (The Wife on Top/Wife Triumphant) is
a humorous treatment of a theme frequently found
in folktales. In this story, the husband comes home
from working in the fields to see his wife sitting and
resting. He decides that she has it easy while he
does all of the hard work to support the family. He
complains quite bitterly and the wife says, fine, let
us trade places; I will do all of the work outside the
home and you can take care of the household in my
place. The trade proves disastrous for the husband.
He tries baking bread and makes a mess. While
he is struggling with the baking, farm animals
go unfed and a beggar comes by only to end up
stealing some of the livestock. The wife does fine
with the work out in the farm fields. When she
comes home at the end of the day, the husband’s
problems are revealed and the pair decide that the
old way of doing things is the best. The husband
acknowledges the tremendous contribution that his
wife makes and the pair goes back to life as before.
They even manage to recover a few of the stolen
piglets.
While the play is a comedy, it does touch on
topics of deep concern. As noted in the discussion
of the church taking over the teaching of arts and
crafts, the burden on women, especially in the
absence of grandmothers to mind the children
and share some of the work, was enormous. It is
significant that the play presents a family that
consists of just a husband and a wife; there are no
grandparents or children to help out: the play is
about women’s work and men’s work and that alone.
Furthermore, as told to me privately by several
older female respondents, men, overwhelmed by
their own burdens, would sometimes take out
their frustrations on their wives. My respondents
said they suspected this because, when they went
to church as children, they would see mature,
married women with black eyes and bruises. The
play focuses on the incompetence of the husband in
doing his wife’s work and serves to justify women’s
contribution. It might even have allowed women a
chance to laugh at men and thus get some slight
feeling of revenge for the abuse they had endured.
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The play Zhinka Horoiu (The Wife on Top /
The Wife Triumphant) is not set in any specific
location but, in addition talking about problems
facing parishioners living on the prairies, it might
also have dealt with imagined problems back in
Ukraine. All of the other plays discussed below are
set in Ukraine. The first one treats a Ukrainian
issue that impacted Ukrainian Canadians. The
other two deal with relations between people living
in Ukraine and their relatives who left for the West
in search of work. They explore hopes and fears in
a powerful way.
Hapka
Bushovnychka
(Hapka,
the
Revolutionary) has an actual publication date and
place. It was printed in Lviv during the period when
this city was outside Soviet domination and it has
a decidedly anti-Soviet theme. It most surely must
have been staged in Endeavour because the names
of the actors playing the various roles are written in
pencil inside the front cover, next to the characters
of the play. This play offers political commentary
that must have appealed to Ukrainian Canadians.
It takes place in Ukraine and features a wealthy
couple, a doctor and his wife, who live comfortably
and employ Hapka as their servant. The play
begins with a scene of domestic tranquility. Soon
that tranquility is disrupted as news spreads of
approaching Soviet troops. First a lawyer friend
of the couple drops by to wish the doctor a happy
birthday and informs the couple of some of the
new laws that the Soviets are seeking to impose.
Next Buchak, a childhood friend of Volodko, the
doctor, runs in and begs for help. He is wearing
the uniform of the Ukrainian Resistance Army
and fears for his life. He begs the doctor and his
wife to give him civilian clothing so that he will
not be killed by the Soviets. The couple obliges,
refusing to accept the money that Buchak offers
them for their help. They take the fleeing soldier’s
uniform and tell Hapka, the servant, to hide it. The
Soviet army does arrive and Hapka takes a fancy
to one of the young soldiers. Almost immediately
she becomes an ardent supporter of the Soviet
cause. She starts running around with a red flag
and posting pictures of Lenin. Furthermore, she
declares that she now realizes how she has been
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exploited by the couple for whom she works and
starts demanding equal rights in the household. Her
idea of equal rights turns out not to be equal at all
and she mistreats her former employers mercilessly.
She takes over the couple’s bedroom and sends
them to the servant’s quarters. She sleeps until
noon. She demands her former mistress’s clothes
for trysts with her Soviet boyfriend. In short, she
is generally abusive. She manages to get away with
this because she knows that the couple helped the
fleeing soldier and she threatens to reveal this fact.
At one point Volodko remembers what the lawyer
who had come to his house had said, namely that,
under Soviet law, a man can divorce his wife with
no advanced notice. Furthermore, in such a case,
the wife loses all claim to the couple’s property. He
hatches a plan, but reveals it to no one. The next
thing we see is Volodko declaring undying love
for Hapka and plans to divorce Oksana, his wife
of many years. No one suspects what is going on
and the Soviet Commissar summoned to the house
writes out the divorce papers and the marriage
papers that will unite Volodko with Hapka. Hapka
is thrilled by this turn of events and gladly leaves
her Soviet boyfriend for her former employer. Of
course Volodko proves to have calculated correctly.
Sasha, Hapka’s Soviet boyfriend shows up at the
house drunk and demands to see his girlfriend. At
this point Volodko says that he will not tolerate
infidelity and calls in the Commissar to file
divorce papers freeing him from Hapka. Divorce,
of course, means that Hapka will now be thrown
out on the street and left destitute. Hapka realizes
that the Soviet system which she had so ardently
championed can punish her worse than she could
have imagined. Volodko’s marriage to Hapka is
annulled, but he does not throw her out. He and
Oksana agree to let Hapka stay on as their servant;
they even reinstate her former salary. The play ends
with the situation returning back to what we saw
at the beginning of the play: Volodko and Oksana
are again a loving couple and Hapka is again their
contented servant.
Such a critique of the Soviet system was surely
appealing to Ukrainian Canadians. It validated the
style of life that they had known in Ukraine and
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then continued in their new Canadian homeland.
Furthermore, it allowed them to express their hatred
of the Soviet system, one that increasingly impacted
their lives. Soviet rule separated Ukrainians in
Canada from their friends and relatives back in
Ukraine in painful ways. During the early years
of migration to Canada, return to Ukraine was
possible. In fact, men would travel to earn money
and then return to their families, a situation that is
the subject of a play that will be discussed below.
Under Soviet rule, travel between Canada and
Ukraine became increasingly difficult and then
virtually impossible. Furthermore, even contact
through letters became problematic, as KhanenkoFriesen has shown [3, p. 99–125]. While letters
did go back and forth, they had to be written in
cryptic language so as not to endanger those living
under Soviet rule. In such as situation, portraying
the Soviet system as ridiculous and non-functional,
as in the Hapka Bushovnychka play, allowed some
hope that this system would collapse and permit
return to old ways, just as Hapka’s household
returns to its pre-Revolutionary state.
The most tattered play script that I have is a
booklet called Svekrukha Evdokah (Evdokha, the
Mother-in-law). It too has the names of parishioners
written in pencil next to the roles they were to
play. Like the comedy about a husband and wife
exchanging roles, it too is based on a well-known
folklore theme, this one most commonly found in
ballads. The play begins with a scene in which
we see the mother-in-law of the title, her husband,
and their daughter-in-law. Economic necessity
has forced the young man of the family to seek
work outside the farm. In this particular play, he
travels to North America. Whether his destination
is Canada or the United States is not clear. His
young wife and their child are left behind and live
with the young man’s parents. Just as in folk ballads,
Evdokha dislikes Ksenia, her daughter-in-law,
intensely and, just as in folk ballads, the absence
of her son gives her the opportunity to torture and
torment the poor young woman. She does her best
to overwork the young woman and she is verbally
abusive, accusing her of not working hard enough
and being a drain on the family’s meager resources.
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Yakiv, Evdokha’s husband and Ksenia’s father-inlaw tries to stand up to his wife and defend Ksenia,
but he is no match for Evdokha’s rage. Evdokha
goes down to the village well and runs into a friend
of hers. The two complain about the poverty that
is their lot and the friend warns Evdokha that
what she is doing to Ksenia is sin for which she
will have to pay. Another friend, after a similar
discussion about poverty, suggests that Evdokha
send Ksenia away to work on someone else’s farm
and earn money. Evdokha seizes on this idea and
tells Ksenia to go in search of work. When Ksenia
is unsuccessful in finding employment, Evdokha
starts withholding food.
To underscore Evdokha’s evil nature, there is a
secondary plot in which Evdokha tries to marry her
own daughter, Olena, to the village head, mistakenly
thinking that he is wealthy and that such a union
will improve the family’s finances. The village head
is a most unattractive man, both physically and
morally, and Olena vehemently objects, but to no
avail. Olena and Ksenia commiserate and Ksenia
grows progressively weaker and dies. Ivan, Ksenia’s
husband and Evdokha’s son, returns home to find
his family in ruins. He does manage to save his
sister from the unwanted marriage, but he is too late
to save his wife. He refuses to move back in with
his birth family, takes his daughter, and sets up a
household of his own. Evdokha, who had started
feeling uneasy even earlier in the play, begins to
sicken and it becomes apparent that she will soon
die. She decides to beg her son’s forgiveness and
he does forgive his mother. Still, the ending is not
a happy one for Ivan is left without his beloved wife
and Maryna, his daughter, is left without a mother.
As can be seen from the length of this
summary, the play made a powerful impression on
me and it must have been a favourite in Endeavour.
Considering the condition of the booklet, it must
have been staged many times. It allowed for a good
cry, something that is often needed as much as a
good laugh. It likely also expressed the concern
of Ukrainian Canadians for families left behind,
people with whom contact became increasingly
difficult under Soviet rule, an issue already
mentioned in conjunction with the play about
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Hapka, the “revolutionary” servant girl. I believe
that the play also allowed expression of a sense of
guilt for leaving family and friends to suffer under
the Soviets while being able to enjoy the freedom
and prosperity of Canadian life.
There is a comedy of errors about a poor man
living in Ukraine and his uncle who prospers in
the West. This comedy likely served to balance
the heavy subject matter of Svekrukha Evdokha
because it too deals with the relationship between
the people who stay behind and their relatives
who go abroad to work. In this play, Zenon, the
Ukrainian, is a man who is highly educated and
likes to write poetry, but is not good at any other
work. He rents a room in the home of a kindly
widow. He has an uncle on the other side of the
ocean who keeps sending him money and, to keep
the cash following, the young man uses his literary
talents to make up stories about his life. He claims to
get married and a nice cash gift arrives. He claims
that children are born and gets more money. All
of a sudden, he gets a letter informing him that the
uncle is coming for a visit. Panic ensues because,
of course, neither the wife nor the children exist.
Zenon begs Ol’ha, his landlady, to pretend that
she is his wife and she reluctantly agrees. Of course
there is the problem of the children that Zenon had
claimed to have sired. Martyn, the uncle, arrives
and a series of comic misunderstandings follow.
Since Ol’ha and Zenon had not had time to agree
of the names of the putative children or on their
appearance, they make a series of mistakes that they
try their best to explain, only to create greater and
greater confusion. Eventually the truth is revealed
and the ending is a happy one. Martyn, who has
grown quite enamored of Ol’ha, asks her to marry
him now that he knows that she is free and Zenon
offers thanks for the blessings of the new family he
will have as the result of this union.
This play can be read as artistic expression of
hoped-for relations between Ukrainian Canadians
and their relatives back in Ukraine. The people
staging and watching this play in Endeavour likely
wished that they could do just as Martyn, the rich
uncle, had done and help out those suffering under
the Soviet yoke. They wished that they could
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travel in person and offer meaningful financial
help instead of being limited to coded letters and
the meager gifts that they knew would not get their
relatives into trouble. The play is light and funny
and likely did offer counter-balance to the feelings
of guilt expressed by Svekrukha Evdokha.
There are other plays in the packet given to
me by Norman Harris. There are also books of
poems, anecdotes, and monologues to be recited
on the church hall stages. These materials will
be examined in another paper. The four plays
discussed here were selected based on evidence
of staging. Specifically, I chose the ones that were
the most tattered and had names of parishioners
written next to the roles that they were supposed to
play, leaving out just one comedy that did not have
parishioner names, but had hand-written changes to
the text. I left that play out for reasons of space and
also because I considered it redundant: it repeats
themes found in the plays discussed above. Taken
as a set, the four plays discussed here do treat
issues of obvious importance to people like Norman
Harris and the generation of his parents. We see
problematic family relations and a great deal of
concern for relatives left behind. The plays are art
and artistic expression offers the most effective way
of dealing with complex emotions.
Harris gave me the packet both because it was
important to him and because Ukrainian-language
plays are no longer staged. Why did the plays
the plays die out? Language loss is an important
factor. While people like Norman Harris and Elsie
Kawulych speak Ukrainian, they also have a fluent
and unaccented command of English. Their children
and grandchildren do not need to know Ukrainian
to be able to speak to them. Equally, if not more
important is the closing of Ukrainian churches
mentioned in conjunction with the description of the
Sanctuary Project. All Saints Ukrainian Orthodox
Church, Harris’s home parish, like many other
prairie churches, no longer exists and Harris travels
to the Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church in
Sturgis when he is able.
The closing of rural prairie churches:
demographic change. If churches were so important
to the lives of rural Ukrainian Canadians, if they
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provided important secular as well as religious
services, if the served as centres around which a
whole range of community and social activities took
place, why are they closing at such a rapid rate? Many
reasons are purely practical. The rural areas where
the Ukrainian pioneers settled have experienced
enormous demographic shifts. Mechanization has
allowed individuals to farm progressively larger tracks
of land – and farmers have responded by buying out
their neighbors. Chris Zorniak of Innisfree, Alberta
explained how he could program his equipment to do
much of the work of plowing and reaping, allowing
him to till more land. In Samburg, Saskatchewan Ron
Adamko, 78 years old at the time of the interview,
said that, because of the equipment he owned, he
was able to run a huge farm single-handedly, with his
son coming in only on weekends 10. As the children
of pioneers moved to urban centres and took nonfarming jobs, the population of rural areas decreased.
The progressively greater availability of the
automobile also had an impact. At one point,
small towns could be found at regular intervals. In
them were shops where farmers could buy needed
equipment and replacement parts. Towns sold sugar
and other foodstuffs that could not be produced on
a prairie farm. Towns typically had a restaurant
where visitors could purchase a meal while waiting
for their equipment to be repaired 11. With the
progressively greater availability of cars and trucks,
towns and their services lost their relevance. I have
many pictures of small-town main streets with
boarded-up shop after boarded-up shop. Wroxton,
Saskatchewan offers a particularly striking example.
This was the location of a large John Deere
dealership. The family who owned the dealership
was Ukrainian and wealthy and put their money
into the construction of the St. Elias Orthodox
church, a particularly large and striking edifice.
Increased ease of travel meant that having a John
Deere dealership in little Wroxton made no sense
and the family moved their business to Yorkton,
a nearby city 12. St. Elias closed and, at the time
of our visit in 2015, was up for sale, with already
visible damage to the structure. My interviews
indicate that membership in rural churches peaked
around 1950–1960, just around the time when the
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Endeavour plays were being staged, and began
declining approximately 20 years later. Now many
rural congregations consist of ten people or less and
parish members find insurance, heating, repair, and
other maintenance costs, not to mention eparchy
fees, to be more than they can manage: they simply
cannot maintain their church (il. 1).
Intermarriage with non-Ukrainians is an
important cause for the dwindling of church
membership. While it has brought some new
members into Ukrainian churches, it has also
prompted people to join non-Ukrainian and
exclusively English-speaking congregations.
Ukrainians on the prairies are becoming assimilated.
Discrimination is gone and many Ukrainians hold
positions of power and prestige. Parks and other
civic locales are named in their honour, Hawrelak
Park in Edmonton being one example. Institutions
like the school system that once punished students
for speaking Ukrainian on school grounds and
forced Elsie and Norman to change their names
now run Ukrainian bi-lingual programs. Bi-lingual
schools exist in Edmonton and other prairie cities
and even smaller municipalities such as Vegreville
have bi-lingual schools. There is no longer the
feeling that the church needs to be the centre of all
things Ukrainian.
The Ukrainian language plays today.
Ukrainian language plays are still staged, but not in
churches. Civic organizations, located primarily in
cities and serving fourth and fifth wave immigrants,
do stage plays, but they are very different from the
ones given to me by Norman Harris. They are
comedies. I have neither seen nor read a play with
a tragic theme such as that found in Svekrukha
Evdokha. And they deal with the concerns of
the new immigrants, not the concerns of Norman
Harris’s and his parents’ generations. A good
example is a play called Ostannii Shans (Last
Chance) which was staged as part of the Malanka
(Old Style calendar New Year) celebration at
the Ukrainian National Federation Hall in here
in Edmonton in 2014. This play was written by
Yanina Vykhovska and the action takes place in a
Ukrainian Canadian match-making agency. Much
of the humour revolves around the fact that, because
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Conclusion. The plays that are staged and
enjoyed by a particular group reflect the interests and
concerns of that group. As artistic expression, they
allow for a nuanced and complex expression of issues
important to the audience. The plays staged at the
Ukrainian National Federation Hall speak to new
immigrants and I hope to examine more of them in the
future, looking to find recurrent themes, just as I have
done with the plays staged in All Saints Ukrainian
Orthodox Church in Endeavour, Saskatchewan. It
will be interesting to identify those themes.
Right now my goal is to capture a sense of artistic
life on the prairies in the 1950s and 1960s. Before
the booklets in my possession deteriorate to dust,
before more churches are closed and their church
halls are lost along with them, I want to give a sense
of what happened on stages belonging to rural
churches. Many such stages still have backdrops
picturing scenes of rural life in Ukraine. Some have
an interesting mix of an imagined Ukraine combined
with what seems to be a Canadian landscape. The
backdrops too, would be worthy of study. I mention
them here because the great number of them
indicates the importance of plays such as those
provided by Norman Harris. It is also indicative that
the backdrops, like the plays, tie the audience back to
the homeland that they or their parents left behind.
Most of them were never able to visit and see the
Ukraine pictured on the backdrops. But they were
able to artistically explore their connections to that
homeland through their plays (il. 3).

ІМ

Ф

Е

of its name, many people mistake this agency for a
funeral parlor and are shocked by the discussions
that they have with the staff. The many comedic
interludes are interlaced with an attempt at real
matchmaking. Friends advise Snizhana, an older
single woman, to turn to Ostannii Shans for help.
The parents of Marko, a highly educated young
man, also turn to this agency. It seems that, as the
result of his love for his subject matter, Marko is
constantly investigating various parasites instead
of showing any interest in the opposite sex and the
parents want to remedy this situation. Of course
there is much word play involving Marko’s parasite
fascination. In the end, Marko and Snizhana are
successfully introduced to each other and the play
ends with them kissing.
It is easy to connect this play to the concerns
of new immigrants. Many do arrive in Edmonton
to seek degrees from the University of Alberta.
Education is very important to them. They see it
as a path to immigration to Canada and getting a
good and highly specialized education helps both
with requests for permanent residency and with
success on the Canadian job market. Marriage is
considered extremely important in Ukraine and the
young people whom I know through my work at the
University of Alberta and through the Ukrainian
National Federation continue to hold this view.
For some, marriage to a person with Canadian
citizenship, like obtaining a good education,
becomes the path to permanent residency.

Notes

Fieldwork in MacNutt, Saskatchewan, June 16,
2105; fieldwork in Boian, Alberta, June 11, 2018.
See especially Orest Martynovych, Ukrainians in
Canada, Vols. 1 and 2.
2
Funding for my work comes for the Kule
Chair Endowment and KIAS, the Kule Institute for
Advanced Studies, Cluster Grant program.
3
In most communities that we visit, both Catholic
and Orthodox churches can be found. In Innisfree,
Alberta, for example, the two churches are on the
same street, several blocks apart, and in Bruderheim,
Alberta, they were kitty-corner from each other. This
holds true in most communities although the churches
of the two denominations are often somewhat further
apart.

Interview with Elsie Kawulych, Vegreville,
Alberta, March 20, 2014.
5
Interview with Norman Harris, Endeavour,
Saskatchewan, June 21, 2013; interview with Doris
Kule (nee Radesh) August 21, 2007.
6
Interview in the Galichowski home, June 21,
2014. Khram at the Luzan-Toporiwtsi Ukrainian
Orthodox church in August 2014 and 2017.
7
Bellis, Alberta All Saints Ukrainian Orthodox
Church and New Kiew Holy Ascension Ukrainian
Catholic Church documented June 6, 2018.
8
UCWLC: Builders of Home, Faith and
Community. Example of instructional activities:
pp. 159–160. This book also lists museum-related
activities, both exhibits and donations.
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9
See, for example, interview with Andrew
Chupik, Danbury, Saskatchewan, June 21, 2013.
The Sister Servants would stay at the Chupik home.
Elsie Kawulych and others also credit the Sister
Servants.
10
Interview with Chris Zorniak at St. Josaphat’s,
Ukrainian Catholic Church, Innesfree, Alberta,
June 28, 2014 and interview with Ron Adamko at

the St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church,
Samburg, Saskatchewan, June 17, 2013.
11
Doris Kule, interviewed August 21, 2007,
described what was bought on shopping trips to
Willingdon, Alberta.
12
Interview with Gerald Yaholnitsky, St. Elias
Ukrainian Orthodox Church, Wroxton, Saskatchewan,
June 20, 2015.
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Plays

Kalyntsia S. Vuiko z Ameryky: Komediia na 1
diiu. No further publication information given.
Lylyk T. Hapka Bushovnychka: Komediia na 3 dii.
L’viv : Bidhuky, 1936.
Marusyn Hr. Zhinka Horoiu: zhar na 1 diiu.
L’viv : Rusalka, 1929. On the first page it says

that the play was composed following a borrowed
plot.
Svekrukha Evdokha: Obrazok stsenichyi v 3-okh
diiakh. No author or other publication information
given.

Interviews
Adamko Ron, St. John the Baptist Ukrainian
Catholic Church, Samburg, Saskatchewan, June 17,
2013.
Chupik Andrew, Danbury, Saskatchewan, June 21,
2013.
Cymbaliuk Ed and Irene, Holy Ascension
Ukrainian Catholic Church, New Kiew, Alberta,
June 6, 2018.
Flunder Rodney, Holy Trinity Romanian Orthodox
Church, MacNutt, Saskatchewan, June 16, 2015.

Galichowski Joseph and Sonja, Luzan-Toporiwtsi
St. Elias Ukrainian Orthodox Church, June 21, 2014
and Khram services in 2014 and 2017.
Harris Norman, All Saints Ukrainian Orthodox
Church, Endeavour, Saskatchewan, June 21, 2013.
Kawulych Elsie, Vegreville, Alberta, March 20,
2014.
Kule Doris, Edmonton, Alberta, August 21, 2007.
Soprovich Willis, St. Mary’s Romanian Orthodox
Church, Boian, Alberta, June 11, 2018.
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2. The author with Normal Harris and another
member of the All Saints Church

3
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1. The abandoned church in Wroxton.
Saskatchewan

3. The stage set in Musidora. Alberta. Showing an
imagined Ukrainian village combined with a view of
the Canadian Rockies

4
4. The All Saints Ukrainian Orthodox Church. Endeavour. Saskatchewan
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Yaholnitsky Gerald, St. Elias Ukrainian Orthodox
Church, Wroxton, Saskatchewan, June 20, 2015.

Zorniak Chris, St. Josaphat’s, Ukrainian Catholic
Church, Innesfree, Alberta, June 28, 2014.

Резюме
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У статті йдеться про пристосування українських іммігрантів до життя в Канаді, куди вони
виїхали ще до Другої світової війни. Їх називають або піонерами, або іммігрантами перших двох
хвиль. Зокрема, у статті особливу увагу зосереджено на дітях і онуках іммігрантів. Авторка намагається дати відповіді на низку питань: як переселенцям вдавалося адаптуватися до умов в іншій
країні та водночас зберегти свою ідентичність, чому церква була такою важливою для іммігрантів.
Канада в ті часи практикувала щодо іммігрантів жорстку політику асиміляції (навіть у школах дітей карали за те, що вони розмовляли українською мовою).
Церква взяла на себе відповідальність не лише щодо релігійних обрядів, але й щодо підтримки
національної культури. Так, монашки навчали охочих писанкарству, гралися з дітьми; там співали
пісень, танцювали, ставили п’єси, вишивали тощо – усе це було українським. Церква давала можливість бути українцем; вона захищала іммігрантів від асиміляційних тенденцій з боку держави;
була місцем, де людям надавалася свобода творчості і свобода спілкування рідною мовою.
У статті йдеться про україномовні п’єси на народну тематику, які ставилися в холах при церквах, зокрема, при православній церкві Усіх Святих в Ендевері (Саскачеван). Найпопулярнішими серед них – «Жінка горою», «Гапка Бушовничка», «Свекруха Євдоха», «Вуйко з Америки». Ці п’єси були збережені лише в окремих примірниках. Їх віднайдено завдяки проекту «The
Sanctuary Project», головною метою якого є збереження української сакральної культури Канади
у звукозаписах і фотографіях. Цей проект проводиться групою професорів з Університету Альберти, і важливий він тому, що канадські церкви впродовж останніх 20 років закриваються або
знищуються, а священні обрядові речі, які їх наповнюють, розпорошуються і, зрештою, зникають.
Розглядувані п’єси відображають мрії, страхи та прагнення іммігрантів щодо їхніх близьких,
родичів і друзів, які залишилися в Україні. Зокрема, однією із центральних ідей виступає бажання
іммігрантів, щоб Радянського Союзу не було і все повернулося на свої місця. Так, у п’єсі «Жінка
горою», чоловік і жінка міняються ролями (він виконує жіночу роботу по дому, а вона – чоловічу
в полі), а потім повертаються до того, як було раніше. Головна героїня п’єси «Гапка Бушовничка»
спочатку радіє радянській владі, а потім проситься бути прислугою, як було раніше. У п’єсі «Вуйко
з Америки» головний герой допомагає своїм родичам в Україні, а згодом і сам повертається туди.
Ця п’єса передає бажання українців Канади приїздити до України й допомагати своїм родичам,
так, як вони могли це робити в дорадянські часи. «Свекруха Євдоха» репрезентує уособлений образ того, чого боялися іммігранти, наприклад, чоловіки переймалися тим, що буде з їхніми дружинами, дітьми після того, як вони від’їдуть на Захід на заробітки.
П’єси, які ставилися в 50–60-х роках XX ст. українською мовою, зараз уже не ставляться,
оскільки мало хто знає українську мову в Канадських преріях. Окрім того, значна частина людей
переселяється до великих міст, а церкви, у яких раніше ставилися п’єси, зникають. У наш час
україномовні п’єси ставляться лише у великих містах і лише сучасними іммігрантами. Зокрема,
п’єса «Останній шанс» Яніни Виговської, яка була поставлена в Едмонтоні, відображає проблематику нових іммігрантів – одружитися та отримати вищу освіту.
Отже, розглядувані в статті україномовні п’єси відображали проблематику суспільства, у якому їх ставили, зокрема адаптацію іммігрантів до проживання в іншій країні, а культурне життя при
церквах було одним із способів збереження ідентичності переселенців.
Ключові слова: усне мистецтво, міграція та поселення, церква, мова, драма.
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ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ТА КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
Наталка Сенів-Макогон
УДК 316.7(94=161.2)
У статті розглянуто культурну ідентичність і збереження культурної спадщини переміщеними особами, які подорожували через Югославію, Німеччину та Італію і поселилися в Австралії, де у 2018 році відсвяткували 70‑ліття
української культурної ідентичності. Вони зберегли свою українську спадщину і продовжували вважати себе українцями.
Ключові слова: Австралія, українські переміщені особи, Югославія, Німеччина, Італія, культурна ідентичність
і культурна спадщина.
Cultural identity and cultural heritage preservation by Ukrainian displaced persons are considered in the article. They have
travelled in Yugoslavia, Germany, Italy and settled in Australia by two distinct Ukrainian groups. They have celebrated the
70th anniversary of their Ukrainian cultural identity in 2018. They have preserved Ukrainian heritage and identity.
Keywords: Australia, Ukrainian displaced persons, Yugoslavia, Germany, Italy, cultural identity and cultural heritage.

Перешкоди. На долю людей, що живуть
на території сучасної України, було чимало пертурбацій. Подолання цих перешкод
вимагало соціальних, політичних, економічних та інших змін у суспільстві відповідних імперій. Імперія Габсбургів, Росія
та Німеччина створювали різні умови для
місцевих українців, проте зазвичай вони не
були сприятливими чи благотворними. Як
правило, мешканці були змушені вливатися
в пануючу імперію без можливості автономного управління власною країною або навіть
життям. Економіка загарбаних територій
розвивалась у сповільненому темпі, тоді як
їхні жителі зранку до ночі тяжко працювали
на своїх поневолювачів. Імперії правили на
відстані, виконуючи опікунську роль, хоча в
їхніх конституціях вказувалося на рівні права народів. Ці люди ніколи не контролювали
власну долю, і коли імперії захопл ювали їхні
землі, часто зазнавали значних людських
втрат [3]. Напередодні Першої світової війни в Австро-Угорській монархії налічувалося близько 4 000 000 українців. Вони
проживали в таких австрійських провінціях:
Галичина (3 380 000), Буковина (300 000)
та Королівство Угорщина (470 000) [19].
Перша світова війна. З початком Першої
світової війни склад населення змінився – багато молодих чоловіків було мобілізовано до
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різних армій для підтримки військових амбіцій
імперій. У 1914 році в Галичині волонтери після
короткого періоду навчання були мобілізовані
для боротьби на російському фронті. У Боснії
багато українських молодих людей були мобілізовані в австрійську армію в Українські січові
стрільці (УСС). Ці чоловіки не брали участі в
багатонаціональній війні в Югославії між партизанами та сербськими роялістами, четниками, хорватськими націоналістами, усташами та
силами самооборони (домобранами) [23]. Натомість вони добровільно боролися за вільну
Україну. Проте 1 листопада 1918 року Росія
зайняла Львів, а постійна ворожнеча виявилася згубною для реалізації ідеї незалежної
України. Українські молоді чоловіки, втративши товаришів у боях, повернулися додому до
Боснії, де панувала нова політична та соціальна структура [22].
Кінець Першої світової війни, розпад Австро-Угорської імперії та утворення нового королівства в 1918 році, що складалося із сербів,
хорватів та словенців, а пізніше, у 1928 році,
перейменування Югославії королем Олександром І спричинили значну політичну напругу,
що посилювалась економічною та соціальною
нестабільністю [23]. Українці страждали, багато людей втратили свою власність і були
змушені відновлювати свої господарства, маючи обмежені ресурси.
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Освітнє та культурне життя пішло на спад,
а в окремих громадах соціальна та культурна діяльність зовсім припинилася або стала
неактивною, зі зміщенням кордонів на мапі
світу, зв’язки з Україною поступово розсіювалися. З розпадом Австро-Угорської імперії в
1918 році Україна була розділена між Польщею,
Чехословаччиною, Угорщиною та Румунією.
Східна Україна підпорядковувалася Радянському Союзу [7]. Однак українське населення
в Боснії продовжувало зберігати свою культуру та мову, гуртуючись довкола католицької
церкви для релігійних настанов українською
мовою. У великих центрах українських громад
відкрилися читальні зали, а молодь спілкувалася на церковних фестивалях, весіллях і танцях,
де місцевий оркестр та хор розважали гостей.
До Другої світової війни українці залишалися
в селах, де вони влаштувалися перед Першою
світовою війною, працюючи на землі або займаючись торгівлею в околицях. Після Другої
світової війни, коли молоді люди почали мігрувати в міста, багато представників старшого покоління не могли продовжувати працювати на
землі в Боснії, тому цілі сім’ї мігрували в Бачку,
Воєводину та Славонію, купуючи землю там і
відновлюючи свої господарства [17].
Друга світова війна. У міжвоєнні роки
напруга була настільки високою, що це призвело до протестів проти переселення українців у Македонію та спалення церков, однак на
цих територіях переважала українська ідентичність. З окупацією Югославії німецькими
військами в 1941 році Боснія стала частиною
пронацистської Незалежної Держави Хорватія
під керівництвом Анте Павелича. З ініціативи
мельниківської групи Організації українських
націоналістів (ОУН) сформувалося крило боснійських українських легіонерів, яке налічувало
650 солдатів. Усі вони прагнули вирушити на
Східний фронт, щоб звільнити Україну від більшовиків. Проте насправді український відділ
став частиною Домобрана – резервної хорватської армії, і залучався переважно для боротьби з партизанами Тіта. Українські поселенці
в Боснії стали жертвами каральних операцій
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з боку усташів та сербських бойовиків четників [1]. Знову ж таки, легіонери повернулися
додому, до своїх сімей, а багато хто мігрував до
Канади, Америки та Австралії.
У 1945 році представники трьох країн-союзниць – Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Союзу Радянських Соціалістичних
Республік (СРСР) – зустрілися в м. Ялті для
обговорення закінчення Другої світової війни.
Їх спільною метою було санкціонування поразки Німеччини та забезпечення того, щоб
Німеччина ніколи більше не загрожувала миру
в Європі. «Через п’ять місяців в Потсдамі відбулася офіційна Берлінська конференція, де
країни “Великої трійки” очолили процес більш
чіткого поділу Європи, на відміну від того, що
обговорювалось у Ялті» [5, p. 198].
Через два місяці після зустрічі в Ялті
М. Джилас, ключова фігура партизанського
руху в Югославії часів Другої світової війни,
згадував слова Сталіна: «Той, хто займає територію, також нав’язує їй свою власну соціальну
систему» [4, p. 105]. Цей коментар звучав вірно
для багатьох українців, оскільки вони мали досвід радянського та німецького режимів.
Після Другої світової війни мільйони європейців були евакуйовані, вигнані, переселені або
ж перебували в еміграції. Вони стали біженцями та переміщеними особами, які намагалися
знайти свій шлях серед уламків та руїн, залишених Другою світовою війною [6, p. 7]. Переміщені особи (ПО) змушені були покинути
власні домівки та евакуюватися, переселитися
чи мігрувати в іншу частину світу. В. Маркус
стверджував, що «термін “переміщені особи”
спочатку застосовувався до громадян країн,
окупованих Німеччиною; після 1945–1946 років, коли більшість із них повернулися на Батьківщину, термін застосовувався тільки до тих
біженців, які відмовилися повернутися до своїх
країн – особливо тих, де домінував комунізм»
[13, p. 1]. Є. Кулішер став автором вислову, що
влучно описує примусовий масовий рух людей,
яких торкнулася війна [10]. «У масштаби переміщення в 1945 році важко повірити. На завершальних етапах Другої світової війни та внаслі-
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док репатріації, територіальної реорганізації та
переселення після укладання угоди з союзниками в Потсдамі, близько 23 000 000 осіб було
витравлено з їхніх домівок. Два мільйони поляків та українців зазнали наслідків трансферту, що відбувся в результаті угоди між СРСР і
Польщею» [6, p. 7].
Під час та після Другої світової війни багато біженців опинилися в Німеччині, Австрії та
Італії. «Більшість з них були призовниками, військовополоненими, в’язнями концентраційних
таборів, біженцями та іншими жертвами війни».
Ці люди не мали громадянства і часто втікали від
наступу радянських військ [13] та комунізму.
Німецькі табори. До примусової еміграції
та витіснення додалася гітлерівська політика
депортації цивільного населення, особливо у
Східній Європі. Багато українців було депортовано до Німеччини, спочатку їх відправили
в концентраційні табори, а потім – на роботу
на сільськогосподарських, промислових та інших державних об’єктах. Ще одним джерелом
ПО були небажані особи або політв’язні, які
протистояли нацистському режиму. Кількість
ПО зростала в міру того, як люди поступово
припиняли переховуватися від Радянського
Союзу. Ближче до кінця Другої світової війни
кількість ПО зросла, оскільки багато людей
утікали від наступу Червоної армії. Західні союзники передбачали, але недооцінювали кількість ПО. Концепція ПО визначила
форму повоєнних гуманітарних зусиль союзників – Великобританії, Сполучених Штатів
Америки, Франції та СРСР, – що створило
кризу біженців. Між 1945–1950 роками почалася ескалація «холодної війни» між Сходом і
Заходом. Криза для переміщених осіб поглибилася, оскільки мільйони людей залишилися
в німецьких містах, таких як Хайденай поблизу Дрездена, Хаттінген біля Ессена і Брайн
швайг біля Ганновера. Для надання короткострокової допомоги всім біженцям альянс
створив три організації: Управління Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги та
реабілітації (UNRRA), Об’єднані експедиційні сили Верховного головного штабу (SHAEF)
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та Міжнародна організація у справах біженців (ІРО). Спочатку політика була спрямована на репатріацію, а не переселення; проте
до 1948 року репатріація припинилася, а ІРО
розпочала програму переселення [9].
Більшість біженців перебували в таборах
менше п’яти років. Умови життя були злиденними, проте соціальна, культурна та політична діяльність розвивала почуття ідентичності.
«Молоді люди були соціалізовані в табірній
культурі, яка висвітлювала українські культурні цінності та норми з тимчасовим, щоденним позмінним та інституційним життям <...>
відходячи від культури табору <...> після переселення» [9, p. ХХІ]. Культурне життя в
цих таборах забезпечило продовження передачі українських цінностей, мови та настроїв.
З огляду на значну кількість шкільних учителів української мови, конкурс на мовну та
культурну трансляцію був високим [9]. Під
час інтерв’ю у квітні 2016 року Валентин Микитенко зазначив, що він, ще малий хлопчина,
навчився читати і писати по-українськи в таборі Хайденай. Розповідав, що в Німеччині,
у місті Хайденай поблизу Дрездена і поруч
із чеським кордоном, він «відвідував українську школу, де навчився читати і писати українською мовою, і ми активно брали участь у
соціальному та громадському житті таборової
спільноти». Багато українців приєдналися до
СУМу (Спілка української молоді), включно
із Барановським та Поповичем.
З іншого боку, ті, хто опинився в Трієсті
(Італія), як і сім’я Сенів, відвідували українську школу та «Пласт». Таким чином,
українці з України та колишньої Югославії
об’єднувалися в громади для забезпечення
культурної трансформації та розквіту ідентичності, незалежно від місця, де вони оселилися.
В. Маруняк зазначив: «Українські біженці
в 1946 році були інтерновані в 125 таборах, а в
1949 році – у 110 таборах (близько 80 з них
переважно або повністю були українськими).
Найбільші українські табори ПО (від 2000 до
5000 осіб) розташовувалися в американській
зоні, поблизу Мюнхена (Карлсфельд, Вер-
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нер-Касерне), Аугсбурга (Сомме-Казерне),
Міттенвальда (Jüager-Kaserne), Регенсбурга
(Ganghofer-Siedlung), Ашафенбурга, Берхтесгадена (Орлик), Байройта, Ной-Ульма, Лейпхайма і Діллінгена. У британській зоні великі
українські табори були біля Ганновера і Гайденай, а у французькій – недалеко від Штутгарта і Зальцбурга, Австрія <...>
У таборах протягом їхнього короткого існування розвивалось активне громадянське,
політичне, культурне, освітнє, релігійне, економічне, літературне та художнє життя. Це засвідчує така статистика: у 1948 році в таборах
функціонувало 102 початкові школи, 35 гімназій, 12 середніх шкіл та 43 торговельні школи,
а також опубліковано 232 періодичних видання та 818 книг» [14].
Соціальне та культурне життя активно
підтримувалося. Хори, танцювальні групи та
групи СУМу функціонували в Німеччині й
Австрії. Деякі учасники почали встановлювати соціальні та особисті зв’язки, які вони
зберегли протягом усього подальшого життя,
навіть переселившись у Джилонг. Барановський та Попович познайомилися і прибули в
Джилонг, щоб долучитися до місцевої громади
українських емігрантів. Вони заручилися підтримкою UNRRA в Німеччині.
Адміністрація Організації Об’єднаних
Націй для допомоги і відбудови (УНРРА) (1943). «УНРРА була створена за згодою 44 народів 9 листопада 1943 року; метою
УНРРА було “планувати, координувати або
забезпечувати втілення заходів щодо полегшення стану жертв війни в будь-якому районі,
що знаходиться під контролем будь-якої країни-учасниці Організації Об’єднаних Націй,
шляхом надання їжі, палива, одягу, притулку
та задоволення основних потреб”» [18, p. 1].
УНРРА була створена для надання допомоги біженцям під егідою Ради Організації
Об’єднаних Націй, ключовий обов’язок якої
полягає в охороні здоров’я, боротьбі з епідеміями та менеджменті міжнародних санітарних резолюцій. УНРРА мала на меті надання та вдосконалення медичних послуг. Проте
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окремі пропозиції включали в себе навчання
ПО – набуття нових професійних навичок.
Так, Марія Микитенко отримала посвідку про
кваліфікацію у в’язанні вовни. Завдяки УНРРА ПО набули більшої автономії і свободи
пересування. Наприклад, Дмитро Микитенко отримав власну велосипедну ліцензію, що
надало йому більше мобільності. Проте, через
масштабність діяльності УНРРА, кошти організації зрештою вичерпалися, і в 1948 році
відповідальність за більше ніж півмільйона переміщених осіб перейшла до Міжнародної організації у справах біженців (ІРО) [15]. Зміни
продовжувались, коли трансформувався світовий політичний ландшафт, цього разу зміни
прийшли не з боку України чи Німеччини.
Міграція до Трієста, Італія. Міграція з Югославії відбувалася паралельно із
розв’язанням радянсько-югославського протистояння з приводу національної незалежності
в 1948 році (Сталін – Тіто). У 1950 році такі
фактори, як економічна криза в Югославії та селянська опозиція щодо колективізації землі [16;
24] (включно із землями, якими володіли українці з початку міграції до Боснії, Сербії, Хорватії, Словенії в 1890‑х та 1910‑х рр., згодом відомими як Югославія), спровокували активний
опір. З огляду на тогочасний розподіл влади на
світовій арені, Тіто звернувся до Заходу за економічною допомогою, слідуючи «югославським
шляхом» та відсторонюючись від радянських
країн, тим самим відкривши шлях на Захід і заохочуючи еміграцію [23]. Попри те що їхні предки заселяли ці землі з 1890‑х років, українців та
представників інших меншин заохочували до репатріації або переселення за кордон [21]. Знову
українці стали мобільними – у 1950 році емігрували в Трієст і утворили спільноту, що активно
практикувала збереження культурної спадщини
та ідентичності [11].
У 1948 році, згідно з Планом Маршала, з метою підтримки Західної Європи було
впроваджено американську ініціативу економічної допомоги. Американці були переконані,
що відновлення Європи має важливе значення для довгострокових інтересів Сполучених
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Штатів. Більше того, вони вважали, що ворожа влада чи коаліція не повинні контролювати європейські ринки, ресурси чи виробничу
потужність, а Сполучені Штати мають заповнити вакуум, що утворився після Другої світової війни. Американці були впевнені, що завдяки створенню меж для контролю німців та
стриманню Радянського Союзу комунізм буде
обмежено, а на зміну прийде багатостороння
система світової торгівлі.
Наприкінці війни, разом з багатьма іншими
заходами, американці продовжували фінансувати Адміністрацію Організації Об’єднаних
Націй для допомоги і відбудови (УНРРА),
хоча згодом План Маршала витіснив УНРРА [8]. Відповідно до згаданого плану,
у 1950‑х роках українці з колишньої Югославії прибули до Трієста.
Життя в Трієсті. Трієстський табір був
«центром для біженців», де, згідно із настановами міжнародних організацій, їх утримували та
опікали. Національна католицька конференція
з питань добробуту та Служба скасування наслідків війни під егідою Американської ради волонтерських агенцій заопікувались іноземними
біженцями, серед яких було чимало «етнічних»
слов’ян. У 1945 році військовий уряд Об’єднаного
англо-американського військового союзу (AngloAmerican Allied Military Government, AMG)
прийняв на себе адміністративний контроль.
У 1949 році Союз розробив досить складну
структуру для допомоги перехідному населенню
(у репатріації або переселенні переміщених осіб),
тісно співпрацюючи з міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародною організацією у
справах біженців (ІРО) під егідою Організації
Об’єднаних Націй. ІРО та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ
ООН) працювали над пошуком потенційних
приймаючих країн для виїзду біженців. Це було
здійснено через скринінгову комісію, що визначала статус біженців для міграції [2].
Тим часом Трієстський табір став центром
культурної діяльності, розвитку традицій, збереження спадщини та передачі української
ідентичності. «Пласт» зіграв першорядну роль
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у цих процесах. Окрім скаутських заходів, молодь вивчала українську мову і традиції, наприклад, танцюючи та співаючи в молодечому хорі.
Як митрополит Галицький [12], митрополит Шептицький знав про тяжке становище українців наприкінці 1890-х – на початку
1900‑х років [1]. Архієпископ Західної Європи Бучко 13 вересня 1953 року відвідав українську громаду в Трієсті. Як це було раніше
в Боснії, Бачці та інших частинах колишньої
Югославії, італійська громада сформувалася
навколо церкви. Отже, знову «Пласт» і Українська католицька церква зіграли значну роль у
культурній ідентичності цих переміщених осіб.
Сім’я Сенів, як і багатьох інших родин
з колишньої Югославії, прибула до Трієста в 1952 році і залишалася там півтора року,
перш ніж емігрувати до Австралії наприкінці
1953 року. Протягом цього часу вони бачили
один корабель, що відправлявся до Канади. Деякі сім’ї залишалися в Трієсті до чотирьох років,
перш ніж мігрувати. У Трієстському таборі вони
мали змогу працювати. Наприклад, за словами
Катерини Сенів, їй вдалося отримати роботу
завдяки швацьким навичкам, набутим вдома.
Двоюрідна сестра її чоловіка, Стефанія Павлюк (Моравська), рекомендувала її таборовому
майстрові кравцю, і завдяки цій рекомендації
Петро та Катерина одержали офіційні документи про кваліфікацію у пошитті та крою одягу,
перш ніж вони виїхали до Австралії.
Окрім отримання корисних навичок торгівлі, були поширені навчальні та культурні заходи й організована хорова діяльність. Катерина
Сенів, як і багато її однолітків, була учасницею
хору. Нарешті, наприкінці 1953 року, українці
з Югославії вирушили в подорож по морю до
Австралії, щоб приєднатися до колишніх емігрантів з України у Джилонгу. Хоча ці сім’ї
були переміщені, їхнє життя було порушено,
проте вони завжди вважали себе українцями.
Вони пам’ятали свою культурну спадщину і
традиції, що їх підтримували поколіннями.
У своїх культурних традиціях вони віднайшли
навички, знання та досвід, що становили високу цінність як людський капітал [20].
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Summary

People living on the territory of modern Ukraine have experienced a lot of changes. The overcoming of
these obstacles have required the social, political, economic and other changes in the corresponding empires
societies. House of Habsburg, Russia and Germany have created different conditions for local Ukrainians.
However usually these points haven’t been favourable or beneficial. As a rule, the inhabitants have been
forced to be included into the ruling empire without an opportunity of autonomous government of the own
country and even life. An economy of seized territories has been developed in a slow tempo, when the
population work hard for their enslavers from morning till night. The empires have governed on a distance,
executing a tutorial role, though equal rights for separate nations are denoted in their constitutions. These
people have never controlled own fate and often suffered major human casualties when various empires
capture their lands. There have been about 4 000 000 of Ukrainians in Austro-Hungarian monarchy before
World War I. They have lived in such Austrian provinces: Galicia (3 380 000), Bukovina (300 000) and
the Kingdom of Hungary (470 000).
Keywords: Australia, Ukrainian displaced persons, Yugoslavia, Germany, Italy, cultural identity and
cultural heritage.
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ДЕНЬ МАТЕРІ У СВЯТКОВО-ОБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ
УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГА ЛИЧИНИ (1929–1939)
Оксана Дрогобицька
УДК 394.268.22(477.83/.86=161.2)“1929/1939”
У статті проаналізовано процес відзначення Дня матері в Галичині в міжвоєнний період. Авторка наголошує,
що важливу роль у популяризації свята виконували культурно-освітні товариства. Його відзначали не тільки на
громадському рівні, а й у багатьох сім’ях. Важливо, що День матері розглядався як свято України, Пресвятої Богородиці та рідної неньки, а більшість урочистих заходів за своїм змістом мали за мету формування національної
свідомості у громадян.
Ключові слова: День матері, свято, громадські організації, селяни, Галичина.

Е

The process of the Mother’s Day celebration in Galicia in the interwar period is analyzed in the article. The authoress
emphasizes that cultural and educational societies are of a great significance in the holiday popularization. It is celebrated both
at the social level and also in many families. It is important that the Mother’s Day is considered as a holiday of Ukraine, the
Mother of God and mother, and most of the solemn events in their content are reduced to the formation of nationally conscious
persons.
Keywords: the Mother’s Day, holiday, public organizations, peasants, Galicia.

Ф

Мамо! Моя рідна Українська мамо!
Нахили до мене свою голову
і я розкажу Тобі, як я люблю Тебе,
за те, що Ти дала мені українську душу.
Онуфрій Івах

ської [12]. На думку останньої, святкування
Дня матері виступало одним із засобів пробудження й утвердження національної самосвідомості жінки та морального виховання
дитини. Тому його активна популяризація
та організаційна діяльність жінок щодо відзначення цього свята може розглядатися як
важливий чинник національного культурноосвітнього поступу [12, c. 406]. Чимало цінної
інформації, яка розкриває насамперед націо
нально-патріотичну складову свята, вдалося почерпнути з архівних джерел [1; 2], спогадів респондентів (ГММ; РОІ) та мемуарів
о. М. Ріпецького [17]. Однак найбільшу джерелознавчу цінність становлять статті й замітки в періодичних виданнях «Жіноча воля» та
«Жіноча доля», які, на наш погляд, дозволяють детально відтворити історію його впровадження в Галичині [4–8; 13; 14; 16; 21; 24].
Перш ніж перейти до аналізу регіональних
особливостей свята, розкриємо його витоки.
Так, ідея відзначення Дня матері належить
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Міжвоєнний період у Галичині характеризується активним упровадженням нових громадсько-політичних свят, які стали
невід’ємною частиною дозвілля більшості населення краю. Поступово у святково-обрядову
сферу й громадський побут українців увійшли
Свято селянки, Свято «Просвіти», Свято
книжки та ін. Стараннями патріотично налаштованого жіноцтва День матері став одним з
найбільш шанованих і популярних серед широких кіл громадськості свят. Незважаючи на це,
і досі малодослідженими залишаються окремі
аспекти, пов’язані з його історією.
Маючи на меті простежити історію запровадження Дня матері в Галичині, вважаємо
за потрібне проаналізувати його національнопатріотичну складову, виокремити ініціаторів
урочистостей та з’ясувати роль представників
сільської інтелігенції в організації святкових
заходів на місцях.
Окреслена тема частково відображена в
монографіях Б. Савчука [20] та З. Нагачев-
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читальні Товариства мають докласти зусиль,
щоб 12 травня стало святковим днем, «в якому
буде покладено тверді основи під поширення
культу Української Матері і Жінки» [2, арк. 1].
Невдовзі до підготовки урочистостей долучилися й інші громадські організації, серед яких –
педагогічне товариство «Рідна школа», «Українська захоронка», Товариство охорони дітей і
опіки над молоддю [див.: 12, c. 414].
Важливо, що якщо Анна Джарвіс та її послідовники в різних країнах мали на меті насамперед вшанувати постать матері, то в українському варіанті свято розглядалося як дієвий
виховний чинник. Громадська діячка і педагог
Савелія Стечишин у передмові до канадського
видання збірника «В День Матері» (1933) зазначала: «В нас День Матері мусить ставити
висші ціли, ніж пошану матерей. Нам треба
свідомих матерей, діяльних матерей, примірних
матерей, великих матерей. А вже такі матері
здобудуть собі пошану у власних дітей і повагу в громадянства» [22, c. 3–4]. Цю тему вона
продовжила в статті «Значіння Дня Матері
для українців», де підкреслила, що свято має
виховати національно свідому матір – символ
визволення України [23, c. 70]. Схожі думки
висловлював о. Володимир Кудрик, наголошуючи на визначальному впливі матері та родини
на формування ціннісних орієнтацій дитини, її
релігійності, національної свідомості, поваги до
культурних цінностей свого народу [10, c. 17].
Письменниця й педагог, автор популярної
пісні «Чом, чом, чом, земле моя...» Костянтина
Малицька (1872–1947) також наголошувала
на потребі виховання матерів, які усвідомлюють свої обов’язки перед дітьми. На її думку,
жінка-мати майбутніх поколінь повинна засвоїти науку про виховання, бо «можна вміти
добре зварити страву, чи спекти тісто, чи вишити гарну одіж, – а не вміти образувати тіла
й душі дітей, не вміти розвинути засобів чуття
й інтелігенції, які вони принесли зі собою на
світ» [11, c. 339–340].
Як бачимо, ініціатори свята намагалися
закласти під нього значно глибше – національно-патріотичне – підґрунтя [1, арк. 19;
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американці Анні Джарвіс із Філадельфії, яка
1907 року виступила з ініціативою вшанування
всіх матерів. За розпорядженням президента
Вудро Вільсона, з 1914 року друга неділя травня стала загальнодержавним святом у США.
Надалі ця ідея поширилася на держави Американського континенту, Центральної та Західної
Європи [12, c. 405]. У 1928 році День матері
вперше відзначався серед української діаспори
в Канаді. Наступного року жіноча організація
«Союз українок» у Львові березневою ухвалою
оголосила другу неділю травня Днем української матері [20, c. 101]. Тоді свято припало на
12 травня і саме з цього часу розпочалася історія його відзначення на теренах Галичини.
День матері запровадили з ініціативи
Олени Кисілевської (1869–1956) – громадсько-політичної і культурно-освітньої діячки,
письменниці, журналістки, редактора двотижневика «Жіноча доля» та його додатків «Жіноча воля» і «Світ молоді» в Коломиї. Саме в
цих періодичних виданнях найчастіше лунали
заклики до масового вшанування всіх матерів,
а також друкувалися детальні інструкції та поради щодо організації урочистостей [6, с. 6;
21, c. 6]. Сама О. Кисілевська опублікувала
низку статей, у яких популяризувала вказане
свято й наголошувала на обов’язках представників громадськості долучатися до патріотичних заходів [7; 8; 13; 14].
Активну участь у впровадженні свята взяла також письменниця, поетеса, педагог, активістка жіночого руху Ольга Дучимінська
(1883–1988), яка, описуючи в пресі хід відзначення свята в тодішній Чехословаччині та
Німеччині, вмотивовувала необхідність запровадження його і в Галичині [див.: 12, c. 406].
Уже 26 травня 1929 року вона виступала з рефератом на Святі матері в Косові, де називала
його символом «нашого відродження» [див.:
12, c. 407].
Вагому роль у популяризації свята відіграло
товариство «Просвіта», Головний виділ якого видав 5 квітня 1929 року «Обіжник до всіх
Філій і Читалень в справі Свята Української
Матері». У документі зазначалося, що філії та
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Безперечно, важлива роль у проведенні й
популяризації свята, особливо на початкових
етапах, відводилася місцевій інтелігенції, тобто
вчителям, священикам, активістам громадських
організацій, на зразок «Просвіти». Наприклад,
у спеціальному розпорядженні для читалень
цього Товариства містився заклик до сільського духовенства виголосити проповідь про свято
і заохотити населення до масової участі в ньому
[1, арк. 19]. Молебні до Пресвятої Богородиці,
які традиційно відправляються в травні і в народі дістали назву «маївки», також були доброю
нагодою для популяризації цього свята, адже
під час них вшановувалася Небесна Мати.
До проведення урочистих заходів активно
залучалися дружини сільських священиків.
Наприклад, у с. Угринів Сокальського повіту
з 1925 року діяв місцевий гурток «Союзу українок» під керівництвом дружини місцевого пароха Ольги Кашубинської. Напередодні Другої світової війни він налічував уже 158 членів,
серед яких була 90‑літня Є. Павлюк-Суховицька. Щороку члени гуртка відзначали
День матері, організовуючи концерти та театральні вистави. Режисером усіх дитячих п’єс
(«Бунт ляльок», «Серед цвітів», «В чужім
пір’ю», «Печери», «Козацькі діти») був учитель Василь Вець [17, c. 37–39].
Представники сільської інтелігенції долучалися до організації масових святкувань не
тільки шляхом безпосереднього керівництва
урочистостями, а й опосередковано – через
підготовку декорацій, пошиття костюмів, написання сценаріїв, віршів, пісень. Поступово
селяни переймали досвід проведення свят і
самостійно влаштовували подібні заходи. Відомо, що 1929 року День матері відзначали
вже в низці міст, серед яких – Львів, Золочів, Городенка. Аналогічні заходи пройшли в
с. Тишківці Городенківського повіту, с. Коршів Коломийського повіту, с. Купчинці Тернопільського повіту та ін. [12, c. 410].
Поряд з невпинним зростанням рівня проведення урочистих заходів, свято щоразу набувало нового змісту. Наприклад, у 1930 році
воно було присвячене Матері-Страдниці, яка
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2, арк. 7; 14, с. 2]. Вважалося, що «при помочи Св. Матері мати має зрозуміти, що вона
мусить не тільки виховати дитину на українця – громадянина з крицевим характером та
залізної волі, але й – коли цього вимагатиме
історичний момент – її жертвувати материнськими почуваннями... Має навчити її, що
поза її родиною, існує ширша родина – Нація, якій як Лєвіятанові Гобса 1– треба віддати
все, що найдорожче, все, що найцінніше! Має
навчити, яких пісень треба співати дитині вже
в колисці, як вчити рідної мови, рідної історії,
любови рідного краю» [2, арк. 7]. В одній з тогочасних газетних публікацій зазначалося, що
День матері – це духовна підготовка до Свята
визволення нації [2, арк. 9].
Аналогічні думки виголосила у своїй промові на відкритті Українського жіночого конгресу в Станіславові (23 червня 1934 р.) активна громадська діячка, сенатор Мілена
Рудницька (1892–1976): «В наших очах українська мати – це “mater patriae” 2, мати Батьківщини, мати свого Народу, якої обов’язки не
кінчаються на порозі власного дому. Бо як не
можна провести кордонів між інтересами родини і народу, так не можна відмежувати від
себе материнських і громадських обов’язків
жінки» [18, c. 203–204]. Далі вона наголошувала: «Будьмо громадянками в чотирьох
стінах нашої хати. Будьмо матеріями в суспільному житті – ось наше розуміння материнства і ось рівночасно наша, так би мовити,
жіноча політична програма <...> Серед нашої
дійсності бути громадянкою в себе дома – це
значить передусім: вкорінити в дитину її ранньої молодости, впоїти в ціле наше родинне
оточення, найглибше переконання, що добро
одиниці мусить бути підпорядковане щастю
загалу і що доля одиниці зв’язана нерозривно з долею Нації. Нема для нас, ні для наших
найближчих вигідного життя, нема особистої
кар’єри, нема власного щастя, як довго страждає Батьківщина. Мусимо витворити в себе
дома своєрідний український етос і ерос та
зробити їх начальними наказами української
родини» [18, c. 204].
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отруєні польськими шовіністами у 1928 році
[3, c. 108; 19, с. 267].
Варто згадати, що в доповідях з нагоди свята
наголошувалося як на обов’язках дітей щодо своїх матерів та України-Матері, так і на потребі підвищення рівня педагогічних і санітарно-гігієнічних знань селянок. Важливо, що весь прибуток
від концертів і вистав ішов на розвиток місцевих
дитячих садків (так званих «захоронок») чи закупівлю книг до бібліотек при читальнях [6, c. 6].
Свято мало і свою символіку: зранку під церквою
або ввечері перед виставою всім прикріпляли до
грудей квітку: синю чи блакитну – тим, у кого
матері ще живі, білу – сиротам [13, c. 2].
Зазвичай День матері відзначали не тільки на громадському рівні, а й у багатьох сім’ях.
Теплі спогади про це свято залишилися також у пам’яті старожилів (ГММ; РОІ). Наприклад, Марта Ганушевська-Малкош –
донька активного громадського діяча, посла
до Варшавського сейму, пароха с. Угорники
(тоді – Станіславівського повіту) о. Михайла
Ганушевського – згадувала, як із сестрою вишивала в подарунок для матері спеціальні «макатки», якими потім прикрашали стіни (РОІ).
З приходом радянської влади у 1939 році
свято було заборонене, однак на початку
90‑х років ХХ ст. завдяки зусиллям активістів різних громадських організацій воно знову
відродилося. Тепер святкування Дня матері офіційно встановлено Указом президента
України від 10 травня 1999 року.
Отже, День матері в Галичині відзначався
як триєдине свято України, Пресвятої Богородиці та рідної неньки, а більшість урочистих
заходів за своїм змістом зводилися до одного – формування свідомого громадянина,
здатного на самозречення заради визволення
нації. Ініціатори свята (Олена Кисілевська,
Ольга Дучимінська, Костянтина Малицька
та ін.) постійно наголошували на його виховній
і патріотичній меті. Представники сільської інтелігенції дбали про впровадження святкувань
на низових рівнях, використовуючи масові зібрання для пробудження історичної пам’яті та
національно-патріотичного виховання молоді.
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в боротьбі за українську державність пожертвувала своїми синами. Наступного року вшановували вдів і сиріт героїв національно-визвольних змагань 1914–1921 років [20, c. 101].
В одній з публікацій з нагоди свята О. Кисілевська писала про потребу «згадати й тепло
пригорнути в цей день тих матерей, які втратили свої діти й на старість залишилися самітними. А головно тих, що втратили дітей у
боротьбі за волю свого народу – їм належить
особливо тепла, сердечна пошана» [13, c. 2].
Сценарії до свята готувалися на основі поетичних збірок «Шелести нам, барвіночку» Уляни
Кравченко [9] та «Малого декламатора». Сценічні дійства найчастіше ставили за творами «День
Матері» дитячої письменниці Марії Козоріс-Бариляк (1892–1990) та п’єсами Іванни Блажкевич, Лідії Горбачевої [16, c. 11]. Свято зазвичай
розпочиналося ранковим богослужінням за всіх
матерів, а завершувалося концертом. Розважальна програма, як правило, включала вступне слово
когось із громадських діячів, виступи хору, дитячу виставу й декламації [14, c. 2; 16, с. 11–12;
24, с. 3–4]. Особливу популярність мав вірш
«Моя мама» відомої дитячої письменниці, поетеси й педагога Марійки Підгірянки (1881–1963):
Снилось мені ясне сонце, що в хаті світило, –
а то лиш так моя мама дивилася мило.
Приснивсь мені легкий вітрик, що пестив
				
колосся, –
а то мені моя мама гладила волосся.
Снилась мені ягідочка, як мед солоденька, –
а то мене цілувала мама дорогенька.
Снились мені ангелики, що в рай мене несли, –
а то мене мами ручки до серця притисли
				
[15, c. 4].

Не менш охоче молодь декламувала під час
вистав поезії інших галицьких поетес – Уляни
Кравченко та Іванни Блажкевич. Остання, до
речі, була саме тією матір’ю-страдницею, яка
через свою активну громадянську позицію на
шляху до визволення нації втратила трьох малолітніх дітей. Перша її донька ще немовлям
померла під час Першої світової війни, а ще
дві (чотирьох та шести років) були підступно
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1. Учасники свята
«Поклін матері»,
влаштованого
товариством
«Рідна школа».
м. Бережани
(нині –
Тернопільської обл.).
4–5 червня 1938 р.
З фондів ІваноФранківського
обласного музею
визвольної
боротьби імені
Степана Бандери

2. Титульна сторінка часопису
«Жіноча воля», присвяченого
Дню матері (Жіноча воля.
1932. Чис. 4)

3. Дитяча поетеса
і письменниця
Марійка Підгірянка з дітьми
в таборі для галичан,
вивезених із районів воєнних
дій (м. Ґмінд, Австрія).
Світлина з Музею
Марійки Підгірянки
(с. Білі Ослави
Надвірнянського р-ну
Івано-Франківської обл.)
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Примітки
Левіафан у трактаті англійського філософа Томаса Гоббса – казкове всепоглинаюче чудовисько, яке
є символом держави [прим. О. Дрогобицької].
2
Мати батьківщини (лат.) [прим. О. Дрогобицької].
1

Список респондентів
ГММ – Ганушевська-Малкош Марта Михайлівна, 1926 р. н. Освіта: господарська школа у
Станіславові, музичне училище ім. Д. Січинського. Народилася в с. Дора (нині входить до Яремчанської міської ради Івано-Франківської обл.),
з 1927 р. мешкала в с. Угорники (нині – ІваноФранківської обл.). Записала О. Дрогобицька
4 січня 2015 р. в м. Івано-Франківську.
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The process of the Mother’s Day celebration in Galicia is analyzed in the article. It is noted that the
Mother’s Day has been celebrated for the first time in the Ukrainian diaspora in Canada (1928) and from
1929 – in Galicia. Public organizations Union of Ukrainian Women, Prosvita, Native School and others
have taken an active part in the holiday popularization.
In the Ukrainian version the holiday is considered as an effective educational factor. The holiday initiators
have tried to lay the national-patriotic background, emphasized the necessity to educate nationally conscious
mothers.
The local intellectuals (teachers, priests, activists of public organizations) are of a great importance in
the holiday realization and popularization. Representatives of rural intelligentsia have joined the organization
of mass celebrations, not only through direct management of celebrations, but also indirectly – through
the preparation of scenery, costumes sewing, writing of scripts, poems, songs. Gradually, the peasants have
taken the experience of the holidays realization and arranged such celebrations independently.
The Mother’s Day starts usually with the morning worship for all mothers, and finishes with a concert
consisting of the introductory word, choir performances, children’s plays, declamations. The poetry of the
Galician poetesses Mariyka Pidhirianka, Uliana Kravchenko, Ivanna Blazhkevych is very popular. In the
reports on the occasion of the holiday the necessity to increase the level of pedagogical and sanitary-hygienic
knowledge of peasant-women. The Mother’s Day is celebrated not only at the public level, but also in many
families.
The Mother’s Day in Galicia is celebrated as a holiday of Ukraine, Mother of God and mother, and
most of the solemn events in their content are reduced to the formation of a conscious person.
Keywords: the Mother’s Day, holiday, public organizations, peasants, Galicia.
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
В ТРА ДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ
Ірина Ігнатенко
УДК 392(=161.2)“185/192”
У статті на основі аналізу етнографічних джерел зроблено спробу розглянути та проаналізувати тривалий час
замовчувану тему: домашнє насильство в традиційній селянській культурі середини ХІХ – початку ХХ ст. Авторка доходить висновку, що загалом не схвалюючи фізичне насильство, традиція все ж толерувала його, якщо
воно застосовувалося з «доброю» метою: напоумлення, навчання, виховання тощо. Побиття «за діло» провиною не
вважалося й розглядалося як внутрішньосімейна справа. З огляду на те, що традиційна українська культура була
патріархальною і влада зосереджувалася в руках чоловіків, саме ця група найчастіше й чинила агресію щодо підлег
лих жінок та дітей. Щоправда, останні могли зазнавати побоїв від батьків обох статей, які мали необмежену владу,
що закріплювалася в існуючий ієрархічній структурі та моральних цінностях.
Ключові слова: домашнє насильство, патріархат, дитинство.

Ф

Е

An attempt to consider the problem of domestic violence in traditional peasant culture of the mid-XIXth – early XXth
centuries is proposed in the article on the base of the ethnographic sources analysis. This issue has been concealed for a long time.
It is concluded, that in general tradition hasn’t approved physical violence, been tolerant to it if used with a kind purpose: advise,
instruction, upbringing, etc. Beating for a deed hasn’t been thought as a fault and it is considered as a family affair. Taking into
account a fact, that traditional Ukrainian culture is a patriarchal one and a rule is concentrated in man’s hands, just this group has
the most often accomplished aggression as to the inferior women and children. Though the latter can suffer beating from the both of
the parents as they have absolute authority, which is attached in the existed hierarchical structure and moral values.
Keywords: domestic violence, patriarchy, childhood.

молодого та середнього віку (від 16 до 44 років)
є насильство з боку чоловіків [13, c. 152].
За оцінкою Міжнародного жіночого право
захисного Центру «Ла Страда – Україна»,
2013 року 90 % жертв домашнього насильства
ставали саме жінки. Центр підкреслює: кількість скарг відображає лише 10–15% загальної кількості інцидентів. Багато постраждалих
взагалі замовчують насилля [20].
З огляду на наведені факти, цілком логічно постає ряд питань. Чи було домашнє насильство притаманне українській традиційній
культурі? Якщо так, то хто його чинив і ким
були жертви? Які причини й наслідки воно
мало? Чи практикувалося покарання винних і
в який спосіб?
На початку зазначимо, що домашнє насильство – тема, якій етнологи тривалий час
не приділяли належної уваги, хоча й не оминали її зовсім [9, c. 142–144; 6, с. 126–135;
28]. Можливо, окреслена тема лишається не
надто популярною для досліджень, з одного
боку, через морально-етичні незручності, які

ІМ

Фізичне насильство, особливо найпоширеніша його форма – домашнє (побиття, зґвалтування, цькування, залякування тощо серед людей,
що перебувають у родинних стосунках), викликає занепокоєння в усьому світі. Розроблюються
й запроваджуються механізми його подолання. Так, у 1993 році було ухвалено Декларацію ООН про викорінення насильства щодо жінок, а в Україні діє Закон «Про запобігання та
протидію домашньому насильству» [5].
Утім, статистика випадків насильства свідчить про його високу поширеність. Незважаючи на те, що від насильства можуть потерпати
представники обох статей, згідно зі статистикою
МВС України, у 9 з 10 випадків від домашнього насилля страждають саме жінки, а вдаються
до нього переважно чоловіки [13, c. 152].
За даними Міжнародної амністії, жінки в
усьому світі страждають від домашнього насильства більше, ніж від зґвалтувань незнайомцями, пограбувань, нещасних випадків,
катастроф тощо, разом узятих, а основною причиною смерті або фізичної інвалідності в жінок
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ж, «неможливо точно оцінити кількість жінок
у шлюбі, які потерпали від сімейного насильства, і наскільки такі практики були поширені.
З огляду на ряд причин, жертви часто-густо
ігнорували факт насильства або приховували
докази щодо цього. Навіть у випадку, де побиття було очевидним, деякі жертви все одно
не наважувалися оприлюднити насильство, соромлячись цього факту і боячись звинувачень
у провокаціях власних чоловіків <...> Інші, які
намагалися зберегти свою респектабельність,
були стурбовані шкодою, яку така скарга могла завдати їхній репутації; інші вважали, що
скарга буде не продуктивною, а навпаки, спровокує подальше насилля, або ж чоловік кине
родину чи потрапить у в’язницю, залишивши
без жодної підтримки» [30, p. 105].
Ці твердження цілком відповідають тенденціям, які ми простежуємо і в українській
історії та культурі. Приміром, український
історик Наталія Старченко, досліджуючи
становище жінки в ранньомодерному шляхетському соціумі Волині, зазначає, що «фізичне
насильство – постійний елемент взаємодії всередині родини від давніх часів до сьогодні, однак різниться воно контекстом та масштабом»
[22, с. 242], і закликає не зважати на незначну
кількість судових справ щодо сімейного насилля, «адже всевладдя чоловіка мало зводити до
мінімуму можливість жінки скаржитися <...>
Конфлікт між подружжям можна розглядати
як найбільш приватний, що традиційно полагоджується у родинному колі (а чи замовчується)» [22, p. 243].
Етнолог Оксана Кісь у дослідженнях про
становище жінок в українській традиційній
культурі ХІХ ст. наголошує, що «обґрунтоване насильство над жінкою (за провину)
толерувалося соціонормативною культурою»
[9, c. 144].
Що ж розумілося під «провиною»? Насамперед чоловік мав неписане право бити дружину за лінощі, марнотратство, непокору, зраду,
брехню тощо. Насильство мало місце й у шлюбі без кохання, що був укладений з примусу
батьків. Також вважалося, що побиття тільки
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вона спричиняє; з другого, – через острах підірвати чи, принаймні, сколихнути романтично-ідеалізований опис традиційної селянської
культури, підвалини якого були закладені на
хвилі національного піднесення й романтизму
в 1830–1860-х роках [19, c. 38–42]. Утім, актуальність і практична значимість обговорення
запропонованої теми є очевидною і вже давно
широко обговорювана у світі [25; 26; 28].
Не претендуючи на всебічне висвітлення
цієї занадто складної і ще подекуди дражливої
і замовчуваної теми як для вітчизняної етнології, так і для суспільства в цілому, спробуємо
бодай побіжно (з огляду на обмеження обсягу
статті), відповісти на поставлені запитання.
Методологічно стаття написана у феміністичному напрямі [27, p. 3–16]. Джерельну
базу становлять архівні неопубліковані та опуб
ліковані матеріали. Хронологічні межі охоплюють класичний для вітчизняної етнографії період – середина ХІХ – початок ХХ ст.
Сучасні європейські та північноамериканські вчені 1 дедалі переконливіше доводять,
що в патріархальних культурах (якою є і
українська) зосередження влади, економічних та матеріальних ресурсів у руках чоловіків призводило (і призводить понині) до суспільного виправдовування / нормування /
толерування тощо фізичного знущання над
жінками, адже насильство завжди пов’язане
з владою, контролем та домінуванням [29,
p. 144–148]. Оскільки влада в патріархальних суспільствах зосереджувалася в руках
саме чоловіків, застосування фізичної сили
до підпорядкованих дружини й дітей досить
часто виглядало як норма або принаймні невелике порушення [1, c. 78].
Приміром, професор британської історії
XIX ст. Роберт Шумейкер (Robert Shoemaker)
зазначає: «У цьому ієрархічному суспільстві
насильство було прийнятним способом дисциплінування соціально підлеглих осіб, чи були
вони слугами, чи дітьми, чи дружинами. Чоловіки мали законне право використовувати “помірковану корекцію”, щоб фізично покарати
своїх дружин за непослух» [30, p. 104]. До того
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піде на користь, якщо його метою є «навчання» та «напоумлення» [9, c. 143].
Спираючись на джерела, можна припустити, що найчастіше підґрунтям для регулярного
фізичного насильства ставав чоловічий алкоголізм. Будучи залежним від оковитої, чоловік
втрачав здатність мислити тверезо, переставав
господарювати, починав пропивати нажите
майно, а також постійно влаштовував сварки
й бійки в сім’ї: «Не сидять дома, а йдуть денебудь в корчму і там малу-помалу привикають
до пьянства. Лиха житка тей жоньці, бо треба
доглядіть і домовку, і чоловіка, щоб він чого не
пропив, ще й треба боятись його, щоб і не набив, бо він нічого не роби, толко п’є, Як прийде
до дому, Жонку бьє» [10, c. 342].
Загалом сільська громада засуджувала фізичне насильство, особливо якщо воно носило
регулярний характер, і застосовувала до порушника певні види напоумлення, як-от: ув’язнення,
штраф, позбавлення права участі в сільських
зборах (подекуди передаючи це право дружині)
тощо. Проте втручання в сімейні конфлікти носило швидше винятковий характер, коли ситуація реально ставала критичною і загрожувала
життю жінки [9, c. 143]. У всіх інших випадках
це здебільшого розглядалося як внутрішньосімейні негаразди: «Виходили за таких паганих,
і не розводився ніхто – мусіли терпіти. Там
єдна в нас терпіла: вийшла заміж – він її так
бив, так бив!.. <...> Вона вслепла <...> А хто
мав обстати? Та де, хто тобі буде боронив, ліз в
сім’ю?! Нє!» [8, арк. 10].
Варто акцентувати увагу на тому, що фізичне побиття чоловіком жінки в минулому
не могло розглядатися як вагома причина для
розлучення. Церква, держава, громада, традиція розглядали шлюб як довічну угоду, а охочих його розірвати різко засуджували. Лише
в граничних і окремих випадках розлучення
ставало можливим, як, скажімо, бажання одного з подружжя піти в чернецтво [18]. Тож
офіційних розлучень в українських селах майже не було, не так через любов, що ніби панувала в кожній родині, як через неможливість
(або довготривалість) їх реалізації: «Здобути
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розлуку дуже трудно. Хоч би як чоловікові та
жінці тяжко було жити вдвох, хоч би вони зненавиділи одне одного як найтяжчі вороги, то
цього закон не вважає за слушний призвід до
розлуки» [4, c. 4].
Власне, про те, що в досліджуваний період зафіксованих розлучень було дуже мало,
йдеться в офіційній статистиці. Так, за матеріалами першого перепису населення 1897 року,
у Подільській губернії кінця ХІХ ст., приміром, кількість розлучених чоловіків становила
0,1 %, а жінок – 0,2 % від усього населення
віком понад 14 років. За цим же переписом,
на 10 000 одружених припадало 14 розлучених чоловіків та 21 розлучена жінка. На основі
підрахунків за 19 років (з 1867 до 1886 року)
в Україні на 1000 шлюбів щорічно припадало
лише одне (!) розлучення [17, c. 7].
Утім, якщо спільне життя ставало зовсім
нестерпним, селяни інколи розходилися, переставали жити разом, хоча й перебували в офіційному шлюбі: «Развод который совершился
бы законным порядком, в народе не бывает.
Впрочем, чаще расходятся временно, потом
опять сходятся, а так иногда повторяется несколько раз» [23, с. 15] ; «Розійдуться чоловік
та жінка сами і одно, а іноді й обоє одружуються вдруге, тільки без церковного шлюбу,
а так просто, починають жити “на віру”, як кажуть у нас люде» [4, c. 4].
Щоправда, у майбутньому такі самовільні
розлучення могли стати проблемою при поділі майна, нажитому в другому шлюбі (якщо
він укладався), та причиною визнання дітей
у ньому незаконними, порівняно з дітьми від
першого: «Таке одруження зветься незаконне,
і такі подружжя закон велить карати. Діти в
невінчаного подружжя не мають всіх тих прав,
які мають діти подружжя законного, се б то
вінчаного» [4, c. 4].
З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що жінки в українському традиційному суспільстві були заручницями релігійних
норм, державних законів, традицій, націлених
на збереження родини, й опинившись віч-навіч із загрозою домашнього насильства, муси-
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ли його терпіти все життя. Визволитися з-під
тягаря такого життя дозволяла хіба що смерть
чоловіка, про що красномовно свідчить таке
голосіння: «Та ни жила ж я – а мучилась, світа
божого ни бачила. Тіко й знала, шо сльозами
обливалась, та по закутках од чоловіка-ката
ховалась. Та ни бачила ж я од тебе нї любові,
нї ласки. Та ни могла я і одниї ночиньки поспать біз опаски. Та ти ж мене нїколи щиро ни
любив і нї разу ни приголубив. Тіко й знав, шо
по шинках волочився, та щодня мене бив: та
нима і клаптика тїла, де твій кулак ни ходив,
та шо ти тіко зі мною не робив! Та ни раз я на
морозі ночувала, та ни раз я по снігу босяком о
півночі до сусідів утікала. Та ти ж за мною ни
раз і з ножем ганявся, та ни раз і за кісоньки
мої брався! Та лучче б я на світ ни родилась,
шоб тебе ни бачить і ни знати і так тяжко не
страдати. Та чого ти од мене раньше не прибрався та на шо тои мене до старості довів! Та
кому я тепер нужна, та на шо я кому здалася,
Та пропала моя молодость нї за понюх табаку,
та ни дай Бог нікому жисть таку!» [21, c. 30].
У контексті проблеми домашнього насильства може виникнути цілком логічне питання:
чи могли жінки бити чоловіків?
За дослідженнями Оксани Кісь, «застосування дружиною фізичної сили щодо свого
чоловіка було неприйнятною практикою» [9,
c. 145]. Причини вчена вбачає у фізіологічних,
психологічних та соціокультурних чинниках:
фізична перевага; надмір тестостерону, через
що чоловіки більш схильні до агресії, аніж
жінки; толерування суспільством насильства,
яке сприймало агресію саме як «природну норму» чоловіка тощо; економічна та моральна
підлеглість тощо [9, c. 145].
Ще однією важливою рисою будь-якого
насильства, у тому числі й домашнього, є встановлення владного режиму [13, c. 153]. Б’ючи
жінку, чоловік тим самим ще дужче закріпляв
свою владу над нею (не забуваймо, що чоловіче домінування в традиційних суспільствах
вважалося необхідною нормою), натомість
сама дружина такої влади не мала й інколи навіть не могла її собі дозволити: «Жона його не
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набєть. То якось і не є такої власті, жеби жінка
била чоловіка» [9, c. 145].
Таким чином, від домашнього насильства
потерпали найбільше саме жінки й саме вони
ставали так званою групою ризику, як колись,
так і тепер.
До вищесказаного варто додати, що сімейне насильство включає в себе збиткування
чоловіка не лише над дружиною, але й над дітьми та особами похилого віку.
Фізичне насильство, побиття батьками дітей сьогодні в цивілізованому світі сприймають
вкрай негативно, застосовують усілякі методи й важелі впливу, аби його мінімізувати. За
даними Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ –
світового лідера із захисту прав та інтересів
дітей – на сьогодні приблизно 17 % дітей у
58 країнах світу піддаються жорстоким фізичним покаранням: їх б’ють по голові, по вухах, по
обличчю. Зазначено, що ці дії мають особливо
важкий і регулярний характер. Крім того, троє
дорослих із десяти вважають фізичні покарання необхідними у вихованні дітей [24].
Власне, такі погляди знову ж таки сягають
своїм корінням до традиційних уявлень, адже
в архаїчних культурах побиття дітей батьками
або старшими роду було мало не обов’язковим,
оскільки асоціювалося насамперед не з приниженням, а з навчанням [11, с. 35]. Український етнограф Олександр Курочкін, який
свого часу досліджував такий напрям, як
«етнопедагогіка насильства», назвав побиття
«першоджерелом педагогічної науки» й навів приклади, що ставлення до побиття як до
ефективного способу навчання відображене в
приказках багатьох культур світу (англійська:
«Без хреста нема корони»; афганська: «Розуму і палицею вчать»; монгольська: «Сучкувате
дерево бий по сучку, впертого – по потилиці»;
німецька: «Не пізнавши гіркого, не пізнаєш і
солодкого»; російська: «Палиця німа, а додає
ума»; турецька: «Вченій мавпі батіг не потрібний»; французька: «Хто не слухається розуму,
послухається кия» тощо [11, с. 35].
Етнографи вбачають причину толерантного
ставлення, а інколи й визнання необхідності
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Чи не найважче доводилося «особливим»
дітям (яких у народі називали «калічки», «причинувате», «запущене», «недотепні», «не всі
вдома», «не з усіма клепками» тощо), які потерпали від фізичного насильства чи не найбільше.
Причому діставалося не так від однолітків, як
від дорослих: «<...> побивають його нераз і до
смерти і нема кому за ним уймитися. Часом навіть самі старі, випивши, тлумляться над ними,
молодиці танцюють з такими і обступають їх
усюди, раді, що без горівки мають забаву. Самі
родичі отаких недотеп не дуже оступаються за
ними і як і стараються способів, то найбільше на
те, щоб їх звезти з світа» [3, с. 114–115]. Отже,
чим вразливішою була категорія, тим більше
насильства вона зазнавала.
Варто наголосити, що із самого малечку
дітей вчили поваги до старших, особливо до
батьків, які мали беззаперечний авторитет.
Традиційно діти, звертаючись до них, говорили «ви», використовуючи так звану «множинну гідність». Причому «ви» казали не тільки
рідним батькам, хрещеним, діду / бабі, дядькові / тітці, а подекуди й старшим братам та
сестрам. «Ти» було неприпустимим і виражало б неповагу. Крім традиційних звернень до
батьків «батьку», «мамо», в українській мові
широко побутували слова «тато» та «ненька»,
а також регіональні варіанти звернення до
батька «няньо» (Закарпаття), «гедзьо», «лєльо» (Галичина) [14, с. 118].
Таким чином, обов’язкове вживання займенника «ви» показувало не лише шанобливе,
але й ієрархічне ставлення молодших до старших. З пелюшок у дітей виховували покору до
батьківського слова та волі. Можна впевнено
сказати, що в традиційному суспільстві не існувало й не могло існувати рівності, партнерства
у взаєминах між батьками й дітьми. Нормативність підлеглості дітей батькам також міцно закріплювалася через світоглядні уявлення,
фольклор, де чітко простежуються вимоги в
усьому слідувати батьківським настановам і застереження в жодному разі не йти проти волі
батьків: «Шти отця-матір, будеш довголітен на
землі»; «Отча й материна молитва зо дня моря
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биття дитини на її шляху до дорослішання в
первісних уявленнях про необхідні больові ініціації. У деяких народів Австралії та Океанії,
приміром, практикувалося вибивання зубів,
порізи або опіки на тілі, тортури вогнем тощо.
Ці ритуали були необхідною частиною переходу з одного стану (дитинства) в інший (дорослішання) [11, с. 36].
Українцям такі фізичні практики притаманними не були, але схвальне ставлення до
помірного фізичного покарання чітко відображено у фольклорі та етнографічних записах минулих століть: «Без му́ки нема науки»,
«За одного битого двох небитих дають, та й то
не беруть», «Наука не йде без бука», «Боїться учень лози більше, як грози», «Не вчений
та товчений та дрючкований», «Хто кого любить, той того чубить», «Небитий – срібний,
битий – золотий», «Били, та недобре вчили»,
«За невміння деруть реміння» тощо [11, с. 37].
Тож, побиття батьками дитини «за діло»
(нагадаймо: як побиття чоловіка дружини) громадою не засуджувалося. Батьки могли застосовувати фізичне насильство щодо дітей через
непослух, байдикування, неробство тощо. Слід
зазначити, що дітей могли бити як батько, так і
мати: «Треба було робити. І корову треба було
гонити, на росу, рано вставати, в шостій годині
корову гнати, на босяка... Коли де хто взутий
був?! І по лісі і скрізь. І тернина залізе [в ногу]...
Підросла трохи та й корову гонила. Шість [років] певне [було мені] – не було кому корови гонити. [Діти] гусі пасли. Як діти хтіли робити –
то робили, а не хтіли – то не робили. Але так не
пискували, як тепер пискують. А матінко! Якби
я сказала до мами “Мені сі не хоче” – ага! Такого слова не було! Били би! Чим попало: паском,
різкою, рушником» [8, арк. 11].
За деякими згадками, надмірне й часте побиття в родинах не було поодиноким явищем,
що призводило до дитячих каліцтв, а інколи й
смертей: «<...> часом і батьки так обтовчуть
дітей, що й памороки їм позабивають» [3,
с. 119]; «Чи чули ви, що Охрашка поки била
свою дитину, поки й занедужала вона і, мабуть, не доживе віку свого» [3, с. 34].
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Зауважимо, що фольклорна традиція українців зберігає спогади про існування звичаю
«саджати на лубок»: позбавлення від слабких,
немічних, старих батьків [12]. За тими ж народними переказами, зникнення цього звичаю було
пов’язано з тим, що дорослі діти зрозуміли, яку
практичну користь вони можуть мати від старих, фізично слабких батьків: життєву мудрість
та господарчі поради, якими могли поділитися
останні [16, с. 245].
Таким чином, можна припустити, що подорослішавши, одружившись, набувши економічної самостійності та фізичної міці, сини
вже не хотіли коритися й подекуди не корилися
батьківській волі. Економічна незалежність,
фізична перевага, поступовий перехід влади
від батька до сина, а, можливо, подекуди й дитячі образи на батьків, могли спричиняти побої
старих батьків їхніми, уже дорослими, дітьми.
До того ж, практична господарська користь як
у батьків до дітей, так і навпаки, для архаїчних
землеробських культур (якою є і традиційна
українська культура) досить часто були вищі й
значиміші за сентименти.
Висновки. Як засвідчують джерела та їх
неупереджений аналіз, домашнє насильство
в українській традиційній культурі не було
поодинокою практикою. Загально не схвалюючи фізичне насильство, традиція все ж
толерувала його, якщо воно застосовувалося
з «доброю» метою: напоумлення, навчання,
виховання тощо. З огляду на те, що традиційна українська культура була патріархальною і
влада зосереджувалася в руках чоловіків, саме
ця група найчастіше й чинила агресію, тим
самим демонструючи й закріплюючи власне
домінування та перевагу. Від домашнього насильства могли потерпати не лише жінки, але й
діти. Причому діти могли зазнавати побоїв від
батьків обох статей, які мали необмежену владу, що закріплювалася в існуючий ієрархічній
структурі: діти всіляко підпорядковувалися
батькам. Побиття «за діло» провиною не вважалося й розглядалося як внутрішньосімейна
справа, як щодо жінок, так і щодо дітей.
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рятує, а проклін у калюжі топить»; «За мамчині
сльози – Бог долю зморозе».
Авторитет батьків проявлявся в їхньому
слові, насамперед благословенні або проклятті. Вважалося, що вони мають особливу силу
та виконують захисну або нищівну функцію.
Приміром, без батьківського благословення
шлюб не визнавався громадою й вважався нелегітимним. Чи не тому до весільного обряду
ввійшли та закріпилися в ньому численні шанувальні й величальні слова, поклони, цілування рук при звертанні до батьків на весіллі.
Таким чином, крім відповідності етичним та
моральним засадам, батьківське слово мало
ще і юридичну вагу [2].
Отже, абсолютна покора батькам, їх беззаперечний авторитет, створювали підґрунтя
для насильства батьків над дітьми.
У цьому контексті цікавим видається питання про зміну ролей між батьками та дітьми,
коли останні дорослішали.
Як видно з деяких етнографічних записів
та судових справ, ситуація в такому випадку
могла різко змінюватися. За дослідженнями
харківського історика Володимира Маслійчука, «при розгляді численної судової документації другої половини XVIII ст. натрапляємо
на нешанування, та ще й збиткування дітьми
над батьками» [15, с. 24].
Причини дослідник вбачає насамперед у
поділі майна та спадщини й наводить ряд прикладів із судових справ, де, м’яко кажучи, про
шанування батьків дітьми зовсім не йдеться: «<...> батька свого Якова Соколовського
ледь не вбив, тягаючи за волосся при людях»;
«<...> син Андрій насильно оре її [материні. –
І. І.] землі, б’є підданих, забирає її жито, обзиває “дурою, марою й брехухою”»; «<...> дяк
Пилип відрізав пальця матері»; «<...> козак
Гаврило Заворотний, образившись на батька,
намагався вбити його “в дорозі” сокирою» [15,
с. 23–25]. Підсумовуючи, дослідник доходить висновку, що «пошана до батька й матері
була переважно моралізаторською вимогою,
яку часто порушували» [15, с. 25].
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Summary
An attempt to consider and analyze the problem of domestic violence in traditional peasant culture of
the mid-XIXth – early XXth centuries is proposed in the article on the base of the ethnographic sources
analysis. This issue has been concealed for a long time. What domestic violence is and why it occures is
discussed. Drawing on ethnological sources, the authoress tries to understand the patriarchy significance
in the development of domestic violence. The researcher is focused on the uncovering of domestic violence
social support, identification of situations where abuse may occur, including family partner violence, child
and elderly members.
The scientist proves that husbands have the right from society to punish wives physically in the case of
disobedience, betrayal, laziness or wastefulness. The well-grounded violence against women is tolerated by
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a normative social culture. The gender contradictions are caused primarily by the dominion of a man over a
woman. It is important to note, that the status of marriage pride can give women some tolerance for violence
from the husband’s side. Fearing to lose her husband and thus the status of being married, women silently
suffer domestic violence. In case of very hard domestic violence (alcoholism is a widespread cause of it), rural
society tries to limit it. Punishment for an offender is fine or short-term imprisonment but can’t be a strong
reason for divorce.
However, physical violence is ubiquitous phenomenon in relationships not only between a husband and
a wife but also regarding children and old people. A mother or a father can punish children. Hitting them is
believed to be very effective for a good child’s upbringing.
So, while analyzing relationships in families of the mid-XIXth – early XXth centuries, we can
see that physical violence is considered as a justified tool. It is used to put an order in the division of
gender roles.
Keywords: domestic violence, patriarchy, childhood.
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СПОСОБИ ПОК АРАННЯ БДЖОЛОДЕРІВ
У ЗВИЧАЄВОМУ ПРАВІ НАСЕЛЕННЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ
Алла Дмитренко
УДК 39(477.4)
У статті йдеться про поширеність злочинів, що стосуються бджільництва, та покарання за них. Розглянуто
ставлення до людей, які вчинили крадіжку меду чи бджіл, у традиційному і в сучасному суспільстві. Висвітлено
різноманітні способи покарання бджолодерів, пов’язані з насиллям (побиття, магічні дії на смерть та ін.) та осудом
громади (висміювання, «водіння селом»). Наведено польові матеріали, що ілюструють основні положення статті.
Ключові слова: Правобережне Полісся України, бджільництво, лісове бджільництво, бортництво, борті, колодні вулики, бджолодерство, звичаєве право.

Е

An attitude to the people who have stolen honey or bees is analyzed after the field ethnographic materials collected during
the historical and ethnographic expeditions of the State Scientific Center for the Cultural Heritage Protection from the Technological Disasters (2005–2013). The ways of punishment for beekeeping crimes connected with violence and community
condemnation are described.
Keywords: traditional culture, beekeeping, customary law, Ukrainian Right-bank Polissia.

Бортництво акумулювало в собі не тільки
трудовий досвід, але й численні звичаї, обрядові дії, світоглядні уявлення, формуючи
«культурний простір», що включає в себе й
«природний простір». При належній увазі
бортництво може й надалі, передаючись від
покоління до покоління, відтворюватися в
межах певного природного простору, формуючи територію туристичної привабливості. Усе
це актуалізує вивчення проблем, пов’язаних з
традиціями і перспективами розвитку українського бортництва.
Бджолодерство супроводжує заняття
бджільництвом на всіх етапах розвитку промислу. Це явище не має національних кордонів
і поширене в усіх країнах з розвиненим бджільницьким промислом. Особливо воно поширюється в періоди воєн та в часи соціальної нестабільності. Мед крадуть як доволі дорогий
і не для всіх доступний продукт харчування з
метою отримання прибутків від його продажу.
Сьогодні злочини, пов’язані із бджільництвом, поширені в усьому світі. Соціальні мережі рясніють повідомленнями про крадіжки
меду не тільки в Україні, але і в лісових районах Білорусі, Російської Федерації (Мордовія, Башкирія, Бурятія), Австралії та Нової
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На території Правобережного Українського Полісся впродовж багатьох віків сформувалися традиції розвитку лісового бджільництва – бортництва, яке в останні десятиліття,
на жаль, стрімко скорочується. У зв’язку з
прийняттям ЮНЕСКО «Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»
(2003) актуалізується вивчення звичаїв, обрядів, традиційних знань тощо. Особлива роль
відводиться вивченню трудових звичаїв та навичок, пов’язаних із промислами та ремеслами.
Україна долучилася до формування переліків
об’єктів нематеріальної культурної спадщини,
окремі з яких внесені до Списку ЮНЕСКО.
За ініціативою громадської організації «Бортники України» наказом Міністерства культури
України від 30 травня 2018 року бортництво,
яке дотепер зберігається в багатьох населених
пунктах Рівненського й Житомирського Полісся, включене до Національного переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини [6; 17; 22]. До цього процесу долучилися
й окремі європейські країни, у яких певною
мірою також збереглося давнє бортництво,
і включили його до національних переліків
об’єктів нематеріальної культурної спадщини
(Білорусь, Польща).
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У наступні історичні періоди бортні злочини не припинялися. Джерела ХIV–ХVІІІ ст.
свідчать, що крадіжки меду і вуликів із бджолами були дуже поширені. Так, у середині
ХVІ ст. ковельський староста Б. Семашко
викрав у мешканців с. Смідин (нині – Старовижівського району Волинської області)
834 пні (колодні вулики) із бджолами і вибрав
10 колод меду [8, с. 7]. Тому приймалися нові
законодавчі норми, скажімо, Литовські статути, які містили чимало статей, що регулювали
питання бортних злочинів та встановлювали
міри покарання за ті чи інші порушення. Досить суворі покарання за крадіжку бджіл і
продуктів бджільництва були і в інших державах. Наприклад, у Франції за такі злочини
винного могли посадити до в’язниці на 1–5 років та ще й присудити йому штраф у розмірі
15–500 франків. У Німеччині крадія могли
засудити до смертної кари [8, с. 10; 21].
Як свідчать сучасні польові записи, бджоло
дерство продовжувало існувати і в наступні
століття, набуваючи певних особливостей у ті
чи інші періоди, що спричинено історичними
подіями (війна) і соціально-економічним становищем (безробіття тощо). Зберігається воно
й тепер: «Крадуть, ето од души кажу. Прошлий год заїхали ми з хлопцами туда <...>
Приєзжаєм, стоїть два цих, самокури, чи як
їх називати. А мотоцикл уїхав. Побачили,
шо ми їдемо. Багато є, короче говора, браконьєров є» (ЛАА). Окремі респонденти наголошують, що тепер ще більше деруть бджіл, ніж
раніше, що спричинено розвитком бджільництва в останні десятиліття: «Ранче менше дралі. Потому шо менше було етих пчол <...>
А зара етих пчоловодов у кавичках розвелось
стоко, шо той, шо його вулік, то й не попробовать [меду]» (ВФГ). У всі часи ставлення до
бджолодерів було негативним: «В нас <...> не
люблять тих, хто їх [бджіл] краде, да дере,
да паліть. Отих не люблять» (ПМВ).
Людей, які розорювали вулики і викрадали чужий мед та бджіл, зазвичай називають
«злодиї», «пчолокради», «пчолодери», «бжолодери» «браконьєри», а інколи – «медведі
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Зеландії, США та інших країн. Це поодинокі
мародери або ж навіть організовані групи [5;
7; 9; 11; 14; 15]. В останні роки крадіжки меду
у світі набувають надзвичайних масштабів,
що, очевидно, спричинене масовою загибеллю
бджіл у багатьох регіонах, а отже, стрибками
цін на продукти бджільництва. Наприклад,
лише за першу половину 2016 року в Австралії та Новій Зеландії зареєстровано понад
400 подібних випадків [13]. У США щорічно викрадають тисячі вуликів, що оцінюється мільйонами доларів. Лише в Каліфорнії у
2016 році було вкрадено 1736 вуликів, що аж
ніяк не показує реальної картини крадіжок,
позаяк лише окремі бджолярі заявляють про
злочин у поліцію [4].
Бджолодерство завжди існувало паралельно із бджільництвом. Звичаєві норми «Руської
правди» та Литовських статутів свідчать про
давність і значну поширеність такого явища,
як бджолодерство. Навіть назву річки Уборть
легенда пов’язує із бджолодерами – мед повитікав з усіх вуликів, які вони намагалися
вкрасти, і витік у річку [10].
Звичаєве право засуджувало бджолодерів. Розорення чужих бортей і колод вважалося великим гріхом. Тому вже з давніх часів
формуються звичаєві норми покарання людей,
які здійснили злочини, пов’язані із бджільництвом. У часи Київської Русі на основі давніх
звичаєвих норм склалося «бортне право», зафіксоване в «Руській правді», окремі статті
якої визначали досить сувору відповідальність
за різноманітні бортні злочини (знищення
бортної межі, зрізування бортних знаків –
роззнаменування бортей, крадіжка бджіл,
вибирання меду та ін.). У ті часи покарання
за такі злочини були одними з найсуворіших
і співвідносилися з покараннями за вбивства
людей, украдених і вбитих бобрів, коней та ін.
Наприклад, за вбивство дворецького, старшого конюха, за крадіжку бобра, убивство
коня – 12 грн штрафу. Така ж сума сплачувалася і за знищення бортної межі. За видирання бджіл із чужих бортей штраф становив
3 грн [8, с. 8–9; 23].
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на двох ногах». Можна виділити кілька груп
бджолодерів. Найперше – це люди, схильні
до крадіжок: «Є такі, шо крадуть» (ОКК);
«<…> то це любитєли такиє вони не переводяться» (ССА); «Потому шо тут, знаєте, такиї люди. Люди всякі є <...> Любителів хватає» (ГМХ); «Булі такіє, шо
крали, й колісь булі» (МСІ).
Часто серед бджолодерів називають мешканців сусідніх населених пунктів, таким чином заперечуючи існування подібних людей
у своєму селі: «Другіє, сусіднє тиє сьола»
(МСІ); «Але особенно, тиї злодиї, котори
деруть, то ми їх всіх знали <...>. [Тобто свої,
сільські, й деруть?] То з другого села <...> То
один у нас був з Степангорода» (ХУП).
Окрему групу бджолодерів складають діти
й підлітки, яким хочеться скуштувати меду:
«Буває діти залазят» (МПС); «<...> часом шпана піде зробить порчу» (НІЮ);
«<...>такий взрослий не пойде, а пацанва
ета прийшли, розбомбили, думали, шо там
є мед, а там ше й пчоли не було» (СТЯ).
Ще варто мати на увазі людей, які стали
бджолодерами випадково: побачивши в лісі
борть чи колоду, особливо на доступній висоті,
вирішували взяти з неї мед. Часто це були пастухи, які пасли худобу в лісі: «Пасли корови
колхозниї в лісі, там же був лагир. І видно
тиї пастухи видрали перед нами» (ІЄХ).
Сам процес крадіжки меду (розорення
бджіл) називають зазвичай термінами «дерти», «видирати»: «Є люде, коториє оно видирали пчолі. Так кажуть, видиралі пчолі.
Забиралі» (КФІ); «<...>в нас кажуть “дралі бжоли”» (ПМВ). Окремі респонденти розрізняють поняття «вкрасти» бджіл – забрати
з вуликом, «видерти» – забрати лише мед:
«Геть крадуть. І видирають. Скинув – видер. А нє, то з вуликом украв» (ТІК).
Практично всім опитаним респондентам відомі випадки крадіжки бджіл і меду: «А! Ціє!
Злодиї! То було! До чорта було!» (ФВУ).
Хтось із бджолярів знає про крадіжки лише
від своїх дідів та батьків: «В мене такого не
було. Но в діда мого вельми багато крали».
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Масове поширення бджолодерства в минулому пояснюють тим, що мед був не в усіх, а скуштувати хотілося: «Тоді ж були такиє, того
меду треба. Хочетьса» (СІВ).
Лише поодинокі бджолярі самі не стикалися з таким явищем, як бджолодерство, але чули
про нього від інших: «Нє <...> В мене такого
не було. Мені розказував один там, шо був
такий случай, шо, значить, потривожили і
наветь забрали, з вуликом. А в мене такого
не було. І в батька нє. Шоб забирали, такого не було» (ТІІ).
Поширеним було бджолодерство в міжвоєнний період: «При Польщі не можна було по
лісу становити [колодні вулики], бо лазили
етиї злодиї. Багато було при Польщі злодіїв <...> Не хотіли робити, а крали» (ПСД).
Тому власники колодних вуликів намагалися ставити їх кучно, в одному місці, а восени,
коли починався період медозбору, по черзі ходили сторожувати лісові вуллі: «<...> да ще
злодиї ходять уночи да крадуть. То ставили ще так люди пушті пудрад, шоб тепер
ви стережете, завтра я <...> Накладуть
вогню да й сидять. Бо осинню вельми крадуть» (ПСС).
Особливого розвитку крадіжка меду набула в роки Другої світової війни: «Видіралі,
да ше скоко! Ось во врем’я войни особєнно» (ХСН). Чи не найбільше бджільницьких
злочинів у цей час здійснювали партизани.
В одних селах вони розбивали колодні вулики сокирами і вибирали мед, знищуючи таким
чином бджолину сім’ю: «А партізани ходили, то взяли ти вуліки, повивозили до лєсу,
топорами порозколювали і мед той забрали» (ЛПГ); розстрілювали вулики, встановлені на деревах: «Булі в дєда вулля, то туди
ж нє злізе, то бере з автомата постриляє,
переб’є етиє дерев’яниє [планки] і всьо, і вулік падає додолу» (СВД).
У с. Воронки Володимирецького району
Рівненської області партизани восени вибрали
з вуликів весь мед, у результаті чого бджоли
загинули: «До нас приїжджали, ми жили на
хутори <...> Кажуть, ми пчоловоди. Ми
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пер зберігаються у с. Вежиця Рокитнівського
району Рівненської області. Тут усі знають,
де чий вулик: «Покажіть мені, будь-ласка,
кого-небуть із села, хто дозволить собі
зрізать дуб у Крініци. Всі знають, шо ето
Журавльов дуб, напрімєр. Да? І ніхто не дозволить собі його зрєзать» (ЧММ).
Однак у багатьох місцевостях, де лісове
бджільництво залишається досить розвиненим, існують і злочини, пов’язані з ним. На
запитання, чи викрадають сьогодні бджіл та
мед, респонденти здебільшого відповідають
ствердно: «Крадуть. Крадуть, ето од души
кажу <...> Багато є, короче говора, браконьєров» (ЛАА); «Ранче не було такого.
А зара ще бульше. Геть крадуть» (ТІК);
«Тепер больше» (СВД); «Чого нема?! Господи! Ой, Боже, ти мой! Ой, Боже!» (ПВП).
Інформацію про видирання лісових бджіл
записану в різних селах: «Ну от глєдіть.
У мене самого, напримєр, дєсяткі, да нєкоторий год по двоє, по троє, а то й больше
подеруть пчоли. От попередять мене, зайдуть, викурать всі пчоли, забирають всей
мед і унічтожают їх» (КСА); «От в мого
сина отуди, як в Будкі єхать, то відралі.
То там багато пообдірало. Но на етой сторонє в нас такого покуда в етом году не воділоса. За той год, то в мене троє їх. Троє,
еге, троє. І коло Застави двоє, в Колі одниє,
в Петра одниє, багато пообдірали. Хтось
меду захотів» (ТСВ).
Про збільшення бджолодерства в останні
роки повідомляє багато респондентів: «Раньше, воно мона сказать, шо і зразу булі,
но маленько. Маленько було людей такіх.
А вже шораз стало больше і больше» (БВІ).
Окремі з них пояснюють це явище соціальними проблемами сучасного села – масове безробіття, поширення алкоголізму: «Десь оцьо.
Ця Росія одийшла, чи та Україна з Росєєю,
то безроботіца стала, алкаши тиє, давай
пить» (КВР).
Важливим фактором знищення лісового бджільництва в останні роки стало масове
вирізування (крадіжки!) лісу – ріжуть старі
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меду наберем, о. А вже восені <...> вже холодно робитса <...> Але як подерли, понабирали меду, то ни одни не вижили. Всє позабирали <...> Тильки було двоє захаваних,
то тих не нашли, то тиє перезимовали [Це
партизани були?] Да» (ХТП).
Багато бджолярів намагалися рятувати свої
лісові борті й колоди. Знаючи, що бджоли бояться не холоду, а голоду, відкривали в лісових
колодах довж і залишали так зимувати. Це
«збивало з толку» бджолодерів, які минали
такі вулики, гадаючи, що в них немає бджіл:
«Но саме больше дралі, кагда булі партізани. Тиє ідоли відіралі всьо <...> То дєди пристраівалісь да іх трохи обманивалі. Зімою,
то пойде да кришку одкриє. Глєдіт, ага, то
тут нема пчул. Та й нє лазять. А пчоли видєржувалі, хотя й мороз, вони там зверху в
кучи, они видєрживалі, они нє сільно боятса морозу. І одкривалі спєціально кришкі»
(ДАМ)»; «Нашеє батько розказував, шо
во врємя войни, то даже одкривалі. Партізани видіралі мед, забіралі. То даже йшлі
хазяї і откривалі вулікі, шоб партізани не
дралі <...> Да. Глянув з землє, ага, одкритий, значить нема пчол» (ВФГ).
Щодо сучасного стану бджолодерства, то
воно залежить від розвитку лісового бджільництва в тому чи іншому районі. Де воно занепадає, там крадіжок меду і бджіл стає менше.
С. Саченко із с. Миколаївка Ємільчинського
району Житомирської області відзначив, що
«любитєли такиє [бджолодери] вони не переводяться. Зара вже мало, мало там є шо
дерти» (ССА).
Незначну поширеність бортних злочинів в
окремих районах пов’язують з давніми звичаями власності. Зокрема, збереженням у пам’яті
людей інформації про належність тих чи інших
урочищ чи просто дерев з бортями або колодами певним родинам. За давнім звичаєвим правом, зафіксованим ще в «Руській правді», дерево з бортю чи колодою належало тій людині,
яка її там зробила чи поставила: «<...> це
вважалося його власністю. І ніхто не мав
права туда лізти». Ці давні традиції доте-
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дерева, а разом з ними руйнують і лісові борті
та колоди (ЦМВ). Так трапилось і з вуликами
І. Чубіка із с. Сновидовичі Рокитнівського району Рівненської області: «Це позапрошлий
год. Зрєзали сосну, пчоли впалі, вони там
залишилиса, меду не бралі. А сосну одрєзалі і комля повезлі і взяли ж гроши. І никого
не трапив, винних нема. Нема куда пойті,
нема до кого пожаловатса <...> В такому
вуліку он привьоз додому їх, тиє пчоли. То
й шо з їх? Нема ничого, пропали вже тиє
пчоли» (ЧІА).
Серед способів видирання лісових бджіл
слід назвати підкурювання, яке не завдало
особливої шкоди бджолам, позаяк його використовували і бджолярі при виконанні робіт у
бортях і колодних вуликах. Для цього брали
зубель (палиця, розрізана по краях і напалена
в багатті) і, дмухаючи, пускали дим у вулики.
Бджоли збиралися у верхній частині борті чи
колоди, що дозволяло легко вирізати вощину
з медом: «А злодії, то як беруть? Беруть
поліняку, беруть запалюють її, називають
так – “зубель”. Зубля пудпалюють і туди,
значить, етой дим туда пускають» (ЛАА).
Інколи для підкурювання бджіл бджолодери
використовували полотняну ганчірку, яка, при
підпалюванні, також давала багато диму: «Ну
як? Прийде <...> запалить тряпку, да надиме, надиме, диму напускає» (ММО).
Значної шкоди лісовим вуллям завдавало їх
випалювання. При цьому знищувалася не тільки бджолина сім’я, але й сам вулик: «І главне,
хоча шоб вже видірали вони, а то спалівають, во. Зайде он, боїтса, його кусають, то
он всадів туда огонь, да випалів пчоли, вони
висипаліса, мед забрав і пошов. От такіє
цєперишніє “пчоловоди”» (ВФГ); «Випалювалі. Прамо залєзе да випаліть, пчоли спалів, а мед вибрав» (ХСН); «Сидить на дубі,
смажить ти пчоли. Бере, огньом випалює»
(КВР); «<...> то випалять возьмуть оньо,
потому шо так ти не візьмеш, без маски. Це
ж пчоли можуть заїсти» (НІЮ); «А вони як
дерли? Запалили там солому, чи там шось,
горіл, огонь. То я найшов матку на зимлі, ше
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жива була, но шо без крилей і так ете, ногами вона» (ІЄХ).
З поширенням пороху його також використовували для випалювання бортей і колод.
Його насипали в трубочку, яку вставляли в
око вулика, і підпалювали: «Большинство,
шо воне [бджолодери] не забирали. Просто
приходили тихо да... Тоді ж пороху, тоді,
при Польщи хватало скризь пороху. То
возьме, насипле в якусь таку трубочку, да
запалить. Да в гоко. Запалив, да в гоко, да
вони всі зникли. А вони мед забрали. Да й
усьо. І твий вулик стоїть. Да, глумели так
во. То злодії <...> То злодий. Злодий йде ж
красти, шоб йому добре було» (СІВ).
Ще один поширений спосіб бджолодерства,
що застосовується до колодних вуликів, –
скидання їх на змелю, у результаті чого вони
розбивалися, або ж заливання водою, щоб забрати стільники з медом: «О! то це було. То
вже той, скідає вулля об землю, то вже он
заліває водою. І колісь було, і тепер» (КФІ);
«Є, ворують. В мене самого вибралі, годув
два, три. Скидалі пчоли. Уліка скінуть,
заберуть мед і всьо» (ОКК); «Возьме, розкриє, мед виберуть, а те водою облив та й
всьо» (КАМ).
Рідше злодії забирають бджіл разом з вуликом: «Мені розказував один там, шо був
такий случай, шо, значить, потривожили і
наветь забрали, з вуликом» (ТІІ); «Бо це ще
вчора ходив тамо, там, то скидають. Ранче не було такого <...> Скинув, видер. А нє,
то з вуликом украв» (ТІК).
У М. Курти із с. Рудня-Жеревці Лугинського району Житомирської області бджіл
бджолодери розорили колодного вулика, що
стояв на садибі. Щоб уберегти бджіл, пасічник утримував їх до весни в приміщенні:
«Однажди ці були рамошного вулика обокрали, мед вибрали, а пчоли остались, такого врем’я, як це зараз, зимою. То він їх в
хату хранив, шоб вони не замерзли. Їм давав їсти» (КМЙ).
Звичаєве право українців злочини, пов’яза
ні із бджільництвом, прирівнювало до вбив-
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ства людей: «За пчоли тоже грих великий.
За пчоли, то знаю, колись стари люди казали, це тей самий грих, шо вбити людину,
а шо ограбить пчоли і кинуть їх на гібель»
(НІЮ) [8, с. 53]. Тому звичаєві норми щодо
бджолодерів були жорстокими. Збереглися
відомості про те, що людей, яких застали за
«видиранням» бджіл, позбавляли життя на
місці злочину. Інформація про таке покарання зафіксована в ході анкетування, що його
проводило Товариство дослідників Волині у
1912 році. Тоді в с. Кустин Рівненського повіту Волинської губернії (нині – с. Кустин
Рівненського району Рівненської області) від
А. Мельникова було записано відомості про
давній спосіб покарання за крадіжку лісового
меду. Якщо господареві вдавалося знайти злодія, то його приводили до того дерева, з якого він видер бджіл, «<...> вирізували пуп,
діставали кишку, прив’язували її до дуба і
починали гнати злодія довкола дерева. Злодій бігав до того часу, поки не випадали всі
кишки. Після цього кишки перерізували і
злодія відпускали. Коли злодій бігав довкола дерева, він завжди сильно сміявся» [8,
с. 53; 12, с. 36].
Хоч ніхто з опитаних респондентів сьогодні
вже не пам’ятає саме про такий спосіб покарання
бджолодерів, однак пам’ятають, що їх часто карали саме «на смерть»: «Кара була на смерть.
На смерть була кара» (НМП); «Іх ше ловилі,
да й і шо хоч було. І билі, і вбивалі, і шо хоч
було» (КФІ) [8, с. 53]. Наприклад, спіймавши
злодія біля бортного дерева, забивали його палицею на смерть або до напівсмерті, після чого
він помирав : «Палкою, сільно побілі, помірав
даже потім. Да. То така була кара. Фактично на смерть» (НМП) [8, с. 53].
Про вбивство бджолодера на місці злочину розповідають і в с. Червона Воля Новоград-Волинського району Житомирської
області. Бджоляр, якому приснилося, що його
вулики грабують, пішов до лісу з рушницею
і вбив злодія на місці, а потім організував
собі «алібі», що було не складно зробити, позаяк розорення бджіл всіма засуджувалося:
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«Приснився сон оцьому моєму родичу, колишньому. То це батько розказував мені
вже <...> Каже, приснивсь сон, що в його
деруть пчоли. В лєсі. Он бере за рушничку
і пашол по лєси. Приходить – да! Сидить
на дубі, смажить ти пчоли. Бере, огньом
випалює. Зняв курка і по ньому. Той сторожовою в землю. А той забравсь <...> І в
Ємільчино пешки пошов. Там жиди були
колись. Приходить до жидов і не каже їм
ничого. Будуть питать, ну, своє, чи знакомиє, будуть питать, скажеш, шо я в вас
звечора ночую. Тут – нема чоловєка. Тиє
знали, шо вон пошов на днях в лєс. [Він
убив його?] Вбив на мєсци! Там застрелив на дереви. Той гахнув об землю. Пчоли
там на землі і мед, все <...> Ну, й знайшли
його там. Убитий. Застрелив хтось. А чи
знав, шо тут було <...> Той впав, а той за
рушничку, скорий додом заньос і в Ємільчино пєшки. За ноч зайшов в Ємільчино і
переночував. Тут шукають. Знають, чиї
пчоли були в лєси. Знають. До його. – “Де
вин?” – “Його нема вдома. Ше з вчорашнього дня.” – “А де ж вон має буть?” – “Ну,
в Ємільчино поєхав. Ше вчора. Ну.” – “Де
вон мог буть?” Міліція сюда-туда. – “Там
і там може буть.” Ну, в городі, міліція там,
найдете, як треба буде. Ну, всьо! Хто ж
убив?». Цікаво, що й сьогодні, оповідаючи
цю історію, респондент не висловлює жалю
з приводу смерті людини. Виходить, що розорення бджіл традиційно вважалося більшим
гріхом, ніж убивство людини (КВР) [8, с. 53].
Були випадки, коли навпаки, стріляли чи
нападали з ножем не бджолярі, вулики яких
видирали, а бджолодери, які намагалися уникнути покарання. У с. Познань Рокитнівського
району Рівненської області господар застав
крадія на місці злочину. Той, злізши з дерева, накинувся на власника вуликів з ножем,
але смертельного випадку вдалось уникнути
завдяки пряжці на поясі, у який попало лезо
ножа: «У нас тут був одін. Говорить, вже
багато подралі, а там в його добра семня.
Харошиє пчоли. “Да, – говорить, – я по-
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вмів <...> Я, – каже, – тильки з гори спустивса, вже, я коло його десь метрув штирип’ят <...>, то вон, – каже, – вихватіває
якого самопала, з-пуд теї, з-пуд куфайки,
і на мене наставивса. Як вон, – каже, – на
мене наставивса, то я – вбик крунув <...>
і його покинув. – Каже, – сам один, заб’є,
та й усьо. Але познав його”». Учасник цієї
пригоди, упізнавши злодія, який, до того ж,
хотів його вбити, мав намір звернутися до міліції. Однак брат переконав не робити цього,
позаяк крадій мав шестеро дітей, а обмежитися розмовою з ним: «Я його став просити.
Кажу: “Слухай <...> – в його шестеро дитей малих <...> – зразу посадять”. Вони
не будуть його миловати за таке діло <...>
Хай уже воно буде так. То нам наша втрата <...>” А на другий день ми <...> поїхали до його туда, в Степангород. Ето була
вже неділя <...> Да й теє, там уже його
добре наганили, насварили і все. А жинка
все його каже: “Чого ви його та не набели
добре?” А вони кажуть: “Ми його набити
не могли, бо в його ниж вельмо великий був”.
Воне не казали, шо вже в його той самопал
був. А вин, каже, лежав – а ни слова! А ни
слова». І хоч за якийсь час у братів Хомичів із
с. Воронки Володимирецького району Рівненської області знову викради бджіл, сказати,
хто це зробив, вони не можуть (ХТП; ХУП)
[8, с. 54–55].
Жорстоко розправлялися із бджолодерами
мешканці суміжних районів Білорусі, де по лісах дотепер стоїть багато вуликів українських
бджолярів: «В нас говорат такіє випадкі <...> ето просто розказивают люді, але я
не знаю, насколько ето вєрно <...> Шо там
на Бєлорусії ловилі злодийов. І росчитувалісь з імі строго. Ну, як? Як? Мнє приходілось даже самому пуд ружьйом стоять. Да.
Ну як вам сказать? Там на Бєлорусії, там
люді строгіє. Сільно строгіє. А ми там, нашиє люді собірають клюкву. І нашиє там і
вулікі, і пасікі наши є. Алє в їх там є пасікі.
А вони, буває, шо там видірають мед, да.
То перестречають і... [Думають, що це ви?]
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йду провєру.” Заходить, аж вон уже там,
зверху. “То, – каже, – вже, брат, злазь.”
То той злазіт да йому в живот ножем. А в
його було пуд маринаркою армєйська папруга. І вон попадає в пражку. То вон його вибів
ножа і он так розказував, шо довго ми з ім
боролісь» (ДАМ) [8, с. 54].
У с. Сівки Березнівського району Рівненської області бджолодери також намагалися
вбити власника лісових вуликів, який застав
крадіїв на місці злочину. Злодій (а ним виявився лісник) сидів на дереві, на якому було
шість чи сім вуликів, а його дружина чекала
на возі. Побачивши власника вуликів, лісник
зверху почав кидав на бджоляра кружки від
вуллів, намагаючись убити його, але це йому
не вдалося. Тоді він наказав дружині стріляти
з рушниці: «А один був, було пчоли на дереви,
в лєсництви. Той косив, чує, шось там бохає у лєсі. Ну, пудходить, той седить зверху на тому, на вуллі, вибирає мед. Чоловек
каже на його: “Злазь!” А цей з рушницею,
лєснік <...> Жинка сиділа на возу <...> То
вин каже: “Стриляй!” на жинку, шо пчоли
видирав. “Стриляй по йому!”<...> Вона –
баба є баба! Стрелила по йому раз, стрелила другий раз по йому. Но не попала» (КВР)
[цит. за: 8, с. 54].
Із самопалом зустрів власника лісових вуликів мешканець с. Степангород Володимирецького району Рівненської області: «Там в
нас на дубині були, коло села. Й тепір там
єсть. Кілометрув п’ять. Пчоли. І тепір там
у нас є <...> Поїхав мой брат туда вечором
вже. На мотоциклу <...> Подивитиса тиї
пчоли <...> Каже: “Да, їду пуд гору <...>
якийсь кусок колоди лежить <...>. Я, –
каже, – мотоциклом напрошки прамо направивса туда. Побачити, шо за колода.
Я як, – каже, – напрамивса туда, то та
колода, – каже, – схватіваєтса”. А то
вже той злодий лежав. Каже: “Навтьоки!
Як, – каже, – вон навтьоки, то я за їм.
А вже начинало сутуніти, вечор. Я за їм.
На гору. Як я, – каже, – на гору, то вон з
гори. Я за їм. А он добре бігти не миг. Не
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помер. А вон давно був без пальцюв! Всю
жизнь прожив без пальцюв! Так одрубав всє
пальци. Пальци в дереви там. [На двох руках, чи на одній?] На одной <...> Полностю
одрубав пальці» (КВР) [8, с. 56].
В окремих селах спійманого на місці злочину бджолодера просто били: «Було. Зловалі,
білі <...> Самі люді билі. То то, вже тепер
нє, нє. То то колісь було, давно. Да, да. Тепер вже нихто, давно» (ГЛТ); «Дєд розказував, як он робів. Он робів так. Стрине
того злодия... Ну злодиї булі ж так, ну,
три злодиї в селі єсть, там, допустім. Ну,
одного стрив, його кулак був такій, як моя
голова, махнув кулаком, по морді. Ну як?
Вдарив його. Всьо, он вже розкаже. Тому
шо злодий злодия знає <...> Ну, вин так
взнавав. І я тоже взнав. Я мог би йому зробить подлость, но я не схотів етого робіти.
Понімаєте чи нє? Ну, жинка, діти є. Хай
його Бог накаже» (ЧММ). С. Труханенко із
с. Кам’яне Рокитнівського району Рівненської
області, на питання, що робили з бджолодерами, відповів: «В першу очередь, коб я його
зловав, то я б йому бизуна дав би [побив]»
(ТСВ) [8, с. 56–57].
Покарання бджолодерів було безпосередньо пов’язане з їх виявленням. Зважаючи
на те, що впродовж віків основною формою
бджільництва було лісове, спіймати злодія
на місці крадіжки було важко, тому зазвичай
зверталися до так званих «знаючих людей».
Віра в знахарів зберігається подекуди й нині,
хоча зараз знайти їх дуже складно: «Ну, колісь булі дєди такіє, шо моглі шось зробить» (ДАМ); «<...>ну, тепер вже таких
знахоров немає, а колісь боялиса, шоб <...>
ничого не зробів, бо то чєловєк, каже. Може
вмерті ж, якшо зробіть» (ТСВ). «Знаючі
люди» могли покарати крадія заочно, не бачачи і навіть не знаючи його. Розповідають,
що в результаті їхніх дій злодій міг повернути господареві вкрадений мед: «Обше, колісь
були такі люди, шо як видер пчоли, да так
зробить, шо й мед принесе тобє. Шо саме й
мед принесе. Да, додому. Тепер же ж нема.
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Да. Да <...> Я не бачив такого. Говорат,
таке говорат» (ВФГ) [8, с. 55].
Дуже суворим було покарання бджолодерів
з використанням дошки, що його раніше використовували доволі часто. Спіймавши крадія, його клали на землю, а до п’ят прикладали
дошку, у яку били обухом сокири. Після цього
цей чоловік не довго мучився і, врешті, помирав. К. Хомич із с. Березове Рокитнівського
району Рівненської області відзначав, що так
карали бджолодерів колись: «За ето сільно
билі. Наказивалі. Ше, каже, возьмут так:
роззувають його <...> к п’ятам доску прикладивають і обухом, сокиркою по досци дадуть – і всьо. По п’ятам. І всьо, он помирає.
А он зразу не помирає <...> Ну, ето вже як
поймают, да як дадут, то он поп’є мєсяц
соди і вмірає» (ХКФ) [8, с. 56].
У с. Дроздинь Рокитнівського району Рівненської області такий випадок був ще на початку 2000-х років: «Даже вот, мо, годов п’ять в
сосєднєм сєлє одного забілі. А як? Крав вон
мед. Тоже в етих, в бортях. І його поймалі
там. Ну, хазяє поймалі. Ну, то нам таке
розказувалі. Шо його положилі догори і взяли кусок доскі і сюди, к п’ятам, положилі і сокирою, обухом по той досци вдарили, і сказалі: “Всьо, з тебе хватає.” І вон год помучивса
і...» (ХКФ) [цит. за: 8, с. 56].
У с. Червона Воля Новоград-Волинського
району Житомирської області бджолодера,
якого спіймали біля вулика, змусили відрубати собі пальці: «Вон прийшов – зловив коло
вулика <...> Я не помню, як там було. То я
не розпитував. Но було таке. А нє! Правда!
Розкололи колоду, забили клинка в колодку. Повсажували пальци йому туда. Витягли клинка, положили сокиру. “Якшо, –
каже, – зрубаєш пальца собє сокирою, то
будеш <...> жить. Одрубаєш пальци, ми
тебе чепать не будем. Ми тебе знаєм, де ти
живеш. Ми так тебе, і так, як ти втечеш
додоми, ми уб’єм тебе вдома. Або одрубуй
пальці, і ми тебе знать не знаєм. Ти нас,
а ми тебе”. Поодрубував пальці, оставив в
колоди і сам дись... і все. То недавно, як вон
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вилікувати не може, так і помирає за рік-два.
Ось яку оповідь про таке покарання записав
у 1920-х роках на Житомирщині В. Кравченко: «Як только у пчоловода у пасєки злодеї
подберуть пчоли, то пчоловод бере з того
улья довж і держить її, пока умре де мертвець. Як только начинають ховать мертвеця, то пчоловод бере ту довж <...> і кладе
под труну на землю в ями – под мертвеця.
Яму засипають і присипають довж. Але
кладе, щоб ніхто не бачив, що він поклав.
Тоди та довж в землі трухне й гниє. То злодей так само трухне й сохне. І через год-два
той злодей умирає. І нихто їх не вилечить,
пока не умруть» [2, арк. 112].
Інформація про аналогічні способи покарання бджолодерів неодноразово трапляється на сторінках етнографічних матеріалів
В. Кравченка. Переважно мова йде саме про
смерть крадія [1, арк. 105], але в одному випадку дослідник зазначає, що так чинили, аби
«перевелись злодії» [3, арк. 205]. Подібну інформацію записано в с. Шахи Дубровицького
району Рівненської області. Респондент наголошував, що крадій після такого покарання
не помре, але красти вже не буде: «Ну, казалі
люді! Кажуть, ну як от, взяти ту довж
да й десь так зробіть, щоб вун знав, ну, на
кладбіще несті його і положить десь. А я
то не знаю, як воно робіца, алє ж люді говорилі так. [Казали, що він помре, чи казали,
що він прийде?] Нє, не помре <...> Нє. Вже
вун не принесе, вже вун і не покажеца даже»
(ОКК). Розповіді про покарання на довжі і
нині поширені на Поліссі: «То тоже, гетає
булі такіє. Забере ту довж, хто вмер, то
ложили у ту ямку ту довж. Де мертвеца
хоронять. Вже кажуть, знають, хто дер
пчоли, вже вмер» (ХСН).
У с. Кам’яне Рокитнівського району Рівненської області в могилу клали не саму довж,
а робили з неї три кілочки і забивали їх у труну:
результат був такий самий – смерть бджолодера: «Каже, з тої довже, як ото гроба робіш,
три колочкі, каже, забів в домовину <...> То
там вже шось і ше й каже» (ТСВ).
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Шо молодьож вона тепер… Да. Вміли говорить» (ТСВ).
У с. Підлуби Ємільчинського району Житомирської області досі розповідають про діда,
який, не будучи в лісі, «не дозволив» викрасти
свого колодного вулика, що його намагалися
викрасти злодії. Вони зняли його з дерева, кинули на причіп і хотіли їхати, але трактор не
зміг зрушити з місця, що б вони не робили. Так
тривало до пізнього вечора: «<…> трактор
не з місця, і все стоїть на мєсци. Шо робіть? Ночують в лєсі. Кладуть огонь. Гриються. Дізєль робить <...> Вранці встали,
давай бєгать же <...> Ось і дєд приходить.
“А я вам казав, не чипайте колид”» (ЛВЯ).
Інший випадок трапився в с. Сівки Березнівського району Рівненської області, де бджоляр
застав злодіїв біля своїх лісових вуллів. Дружина, що сиділа на возі, за вказівкою чоловіка,
який був у той момент на дереві, стала стріляти в
пасічника, який у відповідь промовив : «“Больш
ти, доцю, стрелять не будеш! <...> і вон
не буде стрелять, і ти не будеш” <...> Не
пройшло десь і полгода. Молода, десь років
тридцать було, чи двадцать п’ять, десь юй
тако, помирає. Діти повмирали. Вон тоже,
кончивса, помер. І вничтожив всю симню»
(КВР).
Тому злодії інколи остерігалися робити
шкоду, щоб не потрапити під вплив «знаючих
людей»: «Але колись люди трошки боялися цього робить [красти бджіл], потому
шо знали, шо колись по хуторах ше були
в декого [знахарі], бабка там розказувала»
(НІЮ); «Дід покойний, он тоже занімавса
знахурством. Но в його пчул ніхто не драв.
Ніколи. Всі боялис. Бо приробіть да принесе. Таке» (СВД).
Поширеним способом покарання бджолодерів «на смерть» було використання предметів, що їх торкалися злодії. Пасічники, у яких
вкрали бджіл, брали довж від вулика (брусок,
яким закривають отвір у борті чи колоді) і клали її в труну під мерця або кидали в могилу
(щоб ніхто не бачив). Як довж у могилі починає
гнити, злодій починає «сохнути», і ніхто його
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Для покарання бджолодерів використовували не тільки довж, але й інші предмети, що
їх торкалися крадії. У с. Дроздинь Рокитнівського району Рівненської області, наприклад,
брали лопатку для підрізування вощини і клали її в труну, що також призводило до смерті
«видирача» бджіл: «<...> тиє рази казалі,
шо булі знахурє, да озьмеш ту лопатку або
той довж, чоловєк умре, да положиш туди,
в гроб, то той чоловік умирає, шо вібрав
поли <...> То колісь дєди гомонілі» (КзАМ).
У с. Червона Воля Новоград-Волинського
району Житомирської області на дно могили кидали довж або ж палички чи хрестовину для кріплення вощини, а зверху ставили
труну. При цьому респондент наголошує, що
потрібно було знати певні «слова»: «Забирає
довж у його. Напримєр, як останеться, або
тиє кулкє, поперечки в вуліку. Ну, шо вин
там повитягує, руками. За його. Гарненько, не руками. Там знали слова. Я тиї слова,
то не знаю. І йшли. Як чоловік умирає на
кладбіщи, і нишком, чи там договоралися,
і туда довж кинули і всьо. В могилу, в яму
кидає. Як хлопці копають, то кидає. А там
ложать человєка, на ту довж. І там пару
слов сказав: “Откуда прийшов, туда йди.
Як на совєсті, в семню, то хай тебе Бог
зничтожить”. Поможе. День прошов. Через
день, через неділю – там вон буде» (КВР).
Про такий спосіб покарання знали й самі
бджолодери, тому вони зазвичай забирали /
забирають довж чи інші предмети, до яких
торкалися під час крадіжки, із собою: «Довж,
котора закриваєтса улєй, бралі з собою, потому шо бояліса знахоров» (СВД); «Ну, то
колісь кралі, колісь булі такіє колдуни. Казав мнє один там колісь <...> ну, там в його
повідералі по лєсу пчоли, каже, коб он покінув
довж. “Я, – каже, – зробив би довже, то, –
каже, – навіть і два днє не жив би <...>”
Шось то вон знав» (ЦМВ); «А стариє, то
сохрань Бог. Колісь, як дерли пчоли, ні сньота, ні довже не трапиш» (ТСВ).
С. Труханенко із с. Кам’яне Рокитнівського
району Рівненської області наголошував, що
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сучасні молоді бджолодери вже не знають про
давні традиції покарання за знищення бджіл і
меду: «А єтиє нашиє того не розбірають,
молодиє» (ТСВ). Однак під час експедиції до
Рокитнівського району І. Нечай із с. Лісове області розповідав, як у нього минулого року видерли лісових бджіл. Прийшовши додому, він
повідомив про прикру подію мамі, сказавши,
що це, очевидно, вчинили діти. Однак мама
одразу ж запитала, чи залишилася у вулику
довж. Почувши, що її немає, одразу ж сказала, що то був досвідчений злодій: «<...> то це
вже даже не детвора, там вже такий, шо
знав, шо треба довж забрать <...> Тому шо
колись люди знали за цю довж, заберуть,
занесуть на кладбіще і в любу могилу. І так
ше пару слов і каже, більше йому нихто не
поможе і ничого більше не треба. Не захоче
хліба їсти, не тільки меду» (НІЮ).
У с. Лука Ємільчинського району Житомирської області, якщо бджолодери не залишили жодного предмета, до якого вони
торкалися, то «брали слід», тобто збирали
землю в тому місці, де ступав злодій, і кидали в труну чи могилу : «То таке казали. Від
діда чув <...> Навіть слід брали з того злодія і то в могилу кидали. От пройшов злодій, наприклад, знали, шо там, які рештки може залишилися ше од цього. То тоже
брали та кидали у цю, у могилу чи у труну.
То й кажуть, то вин довго не буде. Да. Таке
було. Но ми, хоть нам і робили таку шкоду,
но ми, ми не робили. Колись робили» (САО).
У с. Верхи Камінь-Каширського району
Волинської області бджолярі збирали віск, що
його розкидали бджолодери, і клали в труну під
покійника. «Як пічне разлагаться вмерший,
то непремінне вмре той злодій» [21, с. 14].
Подібний спосіб покарання записав і В. Кравченко. Свічку несли до церкви і запалювали.
Коли вона догорала до половини, перевертали
її другим боком, запалювали і чекали, поки
вона догорала до кінця. Вірили, що злодій має
через рік померти: «<...> єсли подберуть
пчоли, то злодії ховають із вуликів довж,
беруть з собою. То пчоловоди одшкребують
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не мали нічого свого. В останні роки, з поширенням приватної власності, люди знову починають уболівати за своє майно: «Ето зара
таке нє. Зараз – вкрали, вкрали. Шось люде
таки стали, ви знаєте, чи м’якши, чи добриши. Ну, воно й бачите, зараз воно якось
було те колективне хозяйство, але воно ничого свого не було. Якось люди вже це вишли.
А колись, воно тільки було своє – земля і все
своє. І кожен за своє вин сильно боровса. Так
і зара начинають, понімаєте. Вже пішли ці
паї, все. Вже зара люди начинають тоже за
све своє» (ХТП; ХУП) [8, с. 55–56].
Іноді крадії бджіл випадково самі завдавали собі шкоди. У часи розвиненого лісового
бджільництва поширеним було падіння з дерев.
Падали не тільки бортники, але й бджолодери,
яких часто змушували стрибати з дерев, «застукавши на гарячому». Отримавши травми,
вони помирали або назавжди залишалися інвалідами [16]. Але в селах таких бджолодерів
зневажали і ніхто їм не співчував: «Ну тож
було, розказували старикі такє, шо ж еті
ведмеді на двох ногах, каже, були тут в нас
в Кривици. То ше й інваліда получав [пенсію
по інвалідності]. Пчоли пошов до дядька дерти, да десь впав з дуба, да ногу поламав, да
ше й інвалідство получав. А пчолей в дядька дер, а таке получилось шо “ведмедь на
двох ногах”, – кажуть» (СТЯ).
Традиційне ставлення до таких жорстоких
способів покарання бджолодерів було однозначним: зробив шкоду – неси відповідальність: «Чули таке. Я чула тоже таке. Розказували. Ну, тей дає дуба, хто... Вмирає.
Да. Раз таку шкоду робить людям» (САО).
Навіть В. Кравченко, описуючи способи покарання бджолодерів «на смерть», зауважив:
«Це, напевне, і правильно» [2, арк. 112]. Однак сьогодні вже можна почути й осуд таких
дій: «Я попитав, а мамі кажу: “А які ж слова? [потрібно при цьому казати]”. Каже: “Я не
знаю, да й воно тобі не треба. Бо це як будеш казать, то всьо-равно грих, за чоловіка”» (НІЮ). У. Горобей із с. Вітковичі Березнівського району Рівненської області навіть
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останню вощину, котра осталась у вулику.
І роблять свічку, і несуть до церкви, ставлять перед олтарем перед іконою, яка йому
понадобиться, і світить її, і вона горить
декілька хвилин, так, що догорає до половини чи менше. Тоді пчоловод іде і бере ту
свічку, і не тушить, а світить другу сторону і перевертає другою стороною вверх. І ця
сторона догорює уже до кінця – он її не принимає. То через год тот злодей сам перекинеться і не мине його ця клятва, яку робить
пчоловод. Що у нашому селі помирає у пчол
злодій от такого. Они були самиє дужиє в
нашому селі і померли за год» [1, арк. 112].
У с. Воронки Володимирецького району Рівненської області розповідають, що «за Польщі»
для захисту бортей і колод іноді використовували отруту, яка в ті часи була рідкістю. Але іноді її сипали на вулики чи на землю біля дерев:
«Колись <...> батьке розказували, шо так
насипали шо-небуть на вулики. Були таки
люди, шо насипали. Ну, шось-небуть таке,
тіпа отрути <...> Шукали шось таке <...>
Чи на землі кидали, чи шо. Бувало таке, шо
даже охраняли. Такеє бувало». Деякі люди без
жалю говорили про те, що бджолодерів слід труїти: «В нас такей був Петро, вже вмер <...>
То вон щодня казав, щоб в мене були пчоли,
то я їх всіх потруїв. І вони б, каже, не жили
б». У селі розповідають і про бджоляра, який
на вулик у лісі насипав отрути, внсалідок чого
в родині бджолодера померло двоє дітей: «Да й
у нас <...> розказували, шо там, з-за колійки <...> Да тоже затруїв якийсь там, вже
нихто не признавса. Ну, шо... То приніс того
меду додоми. То два хлопци вмерло. Таки по
год сім. Наїлиса да й... Да, і втруїлиса». Але
такі дії сучасні бджолярі засуджують і вважають, що крадіжка меду не вартує смерті людини: «То боялиса гриху люде. Такого не робили.
Хай лучче вже тиє пчоли пропадуть». Пояснюють це тим, що зараз легше живеться, тому
люди стали поблажливішими щодо таких злочинів. Крім того, на думку респондентів, значний вплив на зміну поглядів на бджолодерство
мали колгоспи, де все було колективним і люди
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певною мірою виправдовує бджолодерів тим,
що Бог дає мед усім (недаремно ж на Поліссі
був звичай обов’язкового частування щойно зібраним медом), тому не слід його шкодувати
й карати людину, яка його взяла: «Не треба
наказувать, потому шо Бог недарма дав.
То хай вон єсть да й всьо. Клясти не треба.
Я не кляв. Не хочу клясти» (ГУМ).
Велику роль у покаранні злодіїв, у тому числі
бджолодерів, та попередженні крадіжок відігравав осуд громади. Тому дуже часто, дізнавшись,
що хтось украв мед, його сварили, висміювали:
«Колісь як ловалі, да шо ж то, посвариться,
да й всього. А шо ж?» (МНІ); «<...> то ж уже
всі знають, шо, напримєр, там вор, то вже о:
шо наєвса там – смєютса з його – багато
меду наєвса?» (СТЯ) [8, с. 57].
Були випадки, коли злодія змушували на
заміну розореного вулика віддати свого – цілого. Так було, наприклад, у с. Кам’яне Рокитнівського району Рівненської області: «Давно,
давно було. [І що зробили?] А ничого. Так, як
то казав, могорич поставив <...> А потом
той одін чоловєк розказував, тому чоловєку пчоли вивернулі да й усьо <...> То он
каже: “Забирай свого того вулля, а давай
мнє з пчоліма”. І всьо» (ТСВ) [8, с. 57].
Поширеною формою осуду злодія було «водіння селом». Бджолодерові зазвичай зв’язували
руки, вішали на нього коробку, стільники тощо і
водили селом, висміюючи його: «Дєд розказував, шо як поймають його, шо краде, ну, в нас
кажуть “дралі бджоли”. То беруть етого чоловєка і той мед і його вєшають йому <...>
на шию. Ну, там шось: ілі та коробка, ілі шо,
така яка посудіна, чи ведро. І його по селу
водять. Отако» (ПМВ); «Воділі. Дєда стариє, мой батько, дєди етиє. І якшо поймают,
то воділі <...> Стальников нацепляють на
його, зв’яжут руки і ведуть по селу» (ДАМ)
[8, с. 57].
Особливо поширеною така форма покарання злодіїв була в міжвоєнні роки на землях, що
входили до Польщі. М. Вознюк із с. Боровне
Камінь-Каширського району Волинської області
пригадував, як двох молодих хлопців, котрі ви-
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крали мед, водила селом поліція: «Була кара.
Я ходев у школу, і там було такє село Красниця, і я прийшов у школу і бачу – поліція,
два поліціянти і два хлопці. І в тех хлопцюв
на руці кошик <...> а в тим кошику був мед.
І їм поліціянти сковали теми бронзолєтками
рукі <...> і їх там по селу водели. Воне прийшле грабовати мед. А то вже було так пізно
осінню. А тогді, поки воне пограбовали, став
іте сніг. А покі воне кінчили, тей сніг стех, о.
І стала такая <...> Вже понова, сліде ведно.
То воне ходели кілометрами вскрізь. А господар устав ранейко да побачив, шо такєє і
сліде є, да одразу і в поліцию. Да їм по шисть
місяцюв дале в’язнеци. Молодим хлопцям. То
тико я прийшов у школу да й бачив, як їх там
водели. Але воне і в нас крали, лічно у мене,
в батька мого, от. То воне тоже. Тілько ме їх
не судели» (ВМК) [8, с. 57].
В. Бричка із с. Карпилівка Рокитнівського
району Рівненської області, кажучи про збільшення в останні роки випадків розорення бджіл
(«Раньше воно, мона сказать, шо і зразу булі,
но маленько. Маленько було людей такіх.
А вже шораз стало больше і больше»), відзначав, що причина цього – у відсутності покарань
за такі крадіжки, а особливо тому, що люди тепер
не бояться громадського осуду: «<...> не мона
сказать, шо так каралі крепко, а так наказувалі <...> даже вже воділі в село, шоб знали
люди таково-во, смєяліса з їх. І казалі, шо то
з такого роду, такіє люде появілісь. А так, не
вельми каралі» (БВІ) [8, с. 57–58].
Отож, бджолодерство як явище, що супроводжує бджільництво на всіх етапах його
розвитку, суворо засуджувалося, що спричинило формування системи звичаєвих норм покарання за розорення бджіл. Покарання «на
смерть» було одним з найдавніших і виявлялося у виконанні дій, які мали викликати смерть
злодіїв. Для цього використовували предмети,
з якими контактували бджолодери: довж, сніток, палички для кріплення вощини, лопатка для підрізування меду, свічка із залишків
вощини, «слід» злодія. Збереглися відомості
про завдання смерті чи каліцтва крадіям на
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місці злочину: їх били до смерті, розрізали
живіт на місці крадіжки, відрубували пальці
та ін. Зафіксоване використання отрути для
покарання бджолодерів. Жорстокість звичаєвих норм була зумовлена важливістю заняття

бджільництвом у давні часи та захистом прав
власності. У новітній період значного розвитку
набрали форми громадського осуду бджолодерів: зневажання, висміювання, водіння селом з
украденим та ін.
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Резюме

ІМ

The significance of bee robbery is described after the field ethnographic materials collected during the
historical and ethnographic expeditions of the State Scientific Center for the Cultural Heritage Protection
from Technological Disasters (2005–2013) and archival materials. Bee robbery is an ethno-cultural
phenomenon, which has accompanied the beekeeping at all stages of its development and it is preserved
to the present time. The bee robbery has been of a particular development during the periods of wars and
in times of social instability. The bee robbery prevalence during World War II is shown. Honey is stolen
as rather expensive and inaccessible product and in order to get profit from its sale. Several groups of bee
robbers are distinguished. These are people inclined to the thefts, children and teenagers, who want to taste
a sweet product; casual people. The main methods of bee robbing are shown. These are wild bees’ nests
and logs burning, pouring them with water and dropping from a tree in forest beekeeping. Theft of frames
or rarely beehives prevail in home beekeeping.
An attitude to bee robbers in traditional and modern society is shown. The customary rules of punishment
for bee robbers connected with violence and community condemnation, used in the following forms, are
considered. It is noted that the bee robbers’ punishment to death is one of the oldest ones in the Ukrainians
customary law. It is caused with the importance of beekeeping in ancient times and the protection of property
rights. The following methods of bee robbers’ punishing to death have been fixed: abdominal scraping at the
place of the crime; beating to death with a stick; shooting and others. Various ways to cause mutilation to people
who have stolen bees are used: jumping from a tree with wild bees’ nests, which results in physical injuries, and
sometimes even death; the fingers cutting away; beating the heels through the board, which also can eventually
cause death, etc. The magical actions aimed at the bee robbers punishment are analyzed. They also have to
result in death: throwing of wild bees’ nests parts or a log beehive with which the thief has contacted into the
coffin or grave; the candle lighting on the both sides in front of the icons in the church, etc. The forms of the
bee robbers public condemnation are revealed: contempt, ridicule, leading around the village.
Keywords: traditional culture, beekeeping, customary law, Ukrainian Right-bank Polissia.
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ПЕРСОНА ЖНИЙ КОД КУМУЛЯТИВНОЇ К АЗКИ:
ВЕДМІДЬ
Ольга Требик
УДК 82-343:82.09
Джерельний матеріал статті – тексти українських кумулятивних казок: «Цап та коза» (два варіанти), «Рукавичка» (4 варіанти), «Коза-дереза» (3 варіанти), «Лисичка, кіт, вовк, медвідь і кабан» (3 варіанти), «Лисичкакума» (2 варіанти), «Лисичка, зайчик, вовчик, ведмідь і якілко» (4 варіанти), «Як звірі голосили по бабі», «Як
звірі хату будували», «Солом’яний бичок», «Дід, баба, куріпка, зайчик, лисиця та ведмідь», «Як чоловік і ведмідь
ґаздували», «Довгомудик». Досліджено образ ведмедя; зв’язок цього персонажа з іншими героями казки. Проаналізовано кумулятивні структури, їх види, функції кумуляції. Наведено порівняльні характеристики структури різних
варіантів казок одного типу, що дають уявлення про схожість і відмінність кожного варіанта.
Ключові слова: ведмідь, кумулятивна казка, номінація, функції казкового персонажа.
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Е

The source material of the article includes the texts of such Ukrainian cumulative fairy tales: Goat and Nanny Goat
(2 variants), Mitten (4 variants), Koza-Dereza (3 variants), Fox, Cat, Wolf, Bear and Wild Boar (3 variants), Fox –
Godmother of the Child (2 variants), Fox, Little Hare, Wolf, Bear and Bird (4 variants), How the Animals have Lamented
for Old Woman, How the Beasts have been Building the House, Straw Steer, Old Man, Old Woman, Partridge, Little Hare,
a Fox and a Bear, How a Man and a Bear have Kept House, Dovhomudyk. The bear image, its connection with the other
characters of the tale are investigated. Cumulative structures, their types, functions of cumulation are analysed. The comparative
characteristics of the structure of various variants of fairy tales of the same type are presented. They give an idea of the similarity
and difference of each variant.
Keywords: a bear, cumulative fairy tale, nomination, functions of fairy tale character.

Ведмідь – один з основних персонажів
народної зоології, який наділяється антропоморфними рисами, символікою родючості,
здоров’я, сили й часто-густо виконує роль голови серед лісових звірів. Ведмідь найбільш
близький до вовка, з яким його об’єднують подібні демонологічні й інші повір’я. Має символічну паралель із кішкою. Найяскравіше і найрізноманітніше образ ведмедя представлений
у східних і південних слов’ян [2].
Образ ведмедя – уособлення багатства, достатку, родючості та плодовитості. Йому притаманна шлюбна символіка. На весіллі, Масницях, під час Великодніх свят ряджений ведмідь
(чоловік у перевернутому кожусі) є своєрідним
побажанням здоров’я, благополуччя, врожайності, плодючості його учасникам [4].
За народним сонником, якщо дівчині приснився ведмідь, її очікує дружба, наречений і
весілля. Древні слов’яни боялися ведмедя і через табу вимовляти його ім’я давали йому несправжні назви: «сам, мірошник, чорний звір,
лісовик, кошлатий, куций, старий, овсяник,
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бортник, костоправ, бурмило, господар, клишоногий, хазяїн, вуйко, Попович тощо» [5].
Під час аналізу основних збірників українських народних казок я виявила 24 казки,
в яких є персонаж ведмідь: «Цап та коза»
(АТ 2015) [1, с. 429], «Казка про дідового півника і бабину курочку» (АТ 2015) [1, с. 435],
«Рукавичка» (АТ 282) [1, с. 465], «Звірі
в рукавичці» (АТ 282) [1, с. 467], «Кінська
голова» (АТ 282) [1, с. 468], «Медвідь і жителі конячої голови» (АТ 282) [1, с. 469],
«Коза-дереза» (АТ 212) [1, с. 353], «Коза в
заячій хаті» (АТ 212) [1, с. 359], «Як півник
вигнав лиску з зайчикової хатки» (АТ 212)
[1, с. 365], «Лисичка, кіт, вовк, медвідь і кабан» (АТ 103) [3, с. 22–23], «Пан коцький»
(АТ 103) [3, с. 23–25], «Пес-швець і вовкрізник» (АТ 102, 103, 104) [1, с. 154], «Лисичка-кума» (АТ 15) [1, с. 58–59], «Медвідь і
медведиха» (АТ 15) [1, с. 59–60], «Лисичка,
зайчик, вовчик, ведмідь і якілко» (АТ 20, 21)
[1, с. 62–63], «Лисичка, вовчик, ведмедик, свинка, зайчик і кішечка» (АТ 20, 21)
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У другому варіанті персонаж [1, с. 467]
має ім’я ведмідь-давило. За розвитком сюжету варіант казки майже не відрізняється від
попереднього. Інша лише функція персонажа
ведмедя: він наступає лапою та давить усіх
персонажів у рукавичці. Тобто наявний дисонанс між розміром рукавички і лапою ведмедя,
який цілком міг роздавити рукавицю.
У третьому варіанті [1, с. 468] майбутнім житлом стає кінська голова, що лежить у полі. Під
час входу до конячої голови персонажі називають
її «палата», або «палато-палатонька». Така назва
символічно описує простір. Вочевидь, це приклад чарівної трансформації простору, коли зовні
невеликий предмет має властивість бути доволі
просторим зсередини. Такий художній прийом
притаманний українській казковій традиції 1.
Ведмідь з’являється наприкінці казки, позиціонує себе під іменем «Я всіх-вас давун»,
після чого сідає на кінську голову та давить
усіх чотирьох персонажів, а саме: мишу, жабу,
зайця і лиса.
Четвертий варіант [1, с. 469] нічим не відрізняється від попереднього, окрім імен персонажів:
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[1, с. 63–65], «Як звірі ходили пастись у золоте просо» (АТ 20, 21) [1, с. 65–66], «Як звірі
ходили за моря сонця шукати» (АТ 20, 21) [1,
с. 67], «Як звірі голосили по бабі» (АТ 37) [1,
с. 73–76], «Як звірі хату будували» (АТ 130)
[1, с. 230], «Солом’яний бичок» (АТ 1049) [1,
с. 280], «Дід, баба, куріпка, зайчик, лисиця
та ведмідь» (АТ 158) [1, с. 284], «Як чоловік і ведмідь ґаздували» (АТ 170) [1, с. 307],
«Довгомудик» (АТ 210) [1, с. 341].
Ведмідь є головним персонажем або одним із головних персонажів у дев’яти сюжетах
(шістнадцять казок):
АТ 282. Добре відомий сюжет про жителів лісу, які знайшли загублену рукавичку та
вирішили в ній жити. Тварини вітаються одне
з одним перед входом до рукавички, привітно
взаємодіють. Тварини в цьому сюжеті мають
подвійне ім’я, тобто через ім’я розкривається
алегоричність цих образів. У першому варіанті
[1, с. 465] наш персонаж зветься ведмідь-набрідь, тобто він подорожній, що ходить лісом
і, натрапивши на рукавичку, вирішує в ній
жити. Але одразу після входу ведмедя йде
стрілець та обриває щастя наших друзів.
Третій варіант

Четвертий варіант

Мишка-норишка

Мишка-гризушка

Жабонька-кваконька

Жаба-ряба

На горі підскакун

Зайчик-косолапчик

Лис-курижерун

Лисичка-сестричка

Вас-всіх давун

Ваш король і правитель
тів так страшно. Тобто ричання ведмедя вона
порівнює з муркотінням. Потрапивши до
хати, вона ласує з ведмедем одним вуликом
меду, який він приніс. Завбачливий ведмідь
відкладає один вулик на зиму. Лисиці дуже
кортить меду, вона робить вигляд, що її кличуть бути кумою, а сама, поки ведмідь спить,
ласує медом. Під час підбору імен для хрещеників ведмідь запідозрив лисицю в зраді. Вона називає його луб’я (стара людина).

Імена персонажів символізують їхні характери. Ведмідь постає в казці правителем лісу,
який може всіх підкорити власній волі.
АТ 15. Перший варіант [1, с. 58–59] описує лисицю, котра після невдалого досвіду
спілкування з бджолами (розпухла морда
від укусів) вирішує поласувати медом способом ведмедя. Вона називає його братиком
для того, щоб подружитися, пропонує стати
його господинею, просить, щоб він не мурко-
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У кінці казки ведмідь хоче з’їсти лисицю, але
вона втікає.
Другий варіант («Медвідь і медведиха»)
[1, с. 59–60] оповідає про сімейні стосунки
ведмедів. Ведмідь хазяйнує – рубає дрова,
а ведмедиця лежить на печі. Вона ошукує його
так само, як це в попередньому варіанті робить
лисиця. Казка продовжується позицією ведмедиці ловити рибу за допомогою хвоста. Ведмідь розгадує хитрість дружини і вбиває її.
АТ 20, 21 («Лисичка, зайчик, вовчик,
ведмідь і якілко»). Перший варіант [1, с. 62–
63] описує лисицю, яка збирає тварин на
«богомілічко». Цікавою особливістю є те, що
персонажі просять дозволу в лисички піти з
нею, причому це роблять не лише слабші за
лисицю тварини, а й ведмідь. Коли ж звірі
потрапляють в яму, лисиця пропонує з’їсти
тварину із найгіршім ім’ям. Виявляється, що
саме у ведмедя погане ім’я, бо воно не подвійне, а тому в казці його назвали «ведмідь-погане». Далі казка продовжується без участі
нашого персонажа.
У другому варіанті («Лисичка, вовчик, ведмедик, свинка, зайчик і кішечка») [1, с. 63–65]
описані ті самі події, але не вказано причини
збору тварин. Лисиця пропонує з’їсти ведмедя
не через ім’я, а через те, що він неповороткий.
Оскільки ведмідь сильніший від лисиці, то
вона бореться проти нього спільно з вовком.
Далі лисиця позбувається героїв брехнею та
з’їдає їх. Через жадібність підбирає всі зустрічні предмети: «балабайка», «глечик повен
молока», в який вона необачливо встромляє
голову. Засліплена злістю помирає, утопившись. Попередньо веде односторонній діалог
із глечиком, якому погрожує розправою. Її монолог має кумулятивну форму.
Цей варіант відрізняється від двох попередніх [1, с. 65–66] зачином, де описується, що
лисиця приєдналася до свинок, які крокували
до золотого проса, щоб поїсти. Цікавою відмінністю є те, що ведмідь у казці номінується як ведмедик-братик. Під час голодування
першим у цьому варіанті з’їдають не ведмедя,
а зайця. Далі ситуація така сама, як у попере-
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дньому варіанті, але ведмедя засуджують за
те, що він гладкий і має великі лапи.
Четвертий варіант («Як звірі ходили за
моря сонця шукати») описує тварин, що прямують до моря у пошуках сонця [1, с. 67].
Першим персонажем є свинка, до неї приєднується вовк, а згодом ведмідь. Тварини по черзі
потрапляли до ями, де й помирали, бо їх з’їла
лисиця. Порядок поїдання був від найменшого
за розміром до найбільшого, отже ведмідь був
останньою ланкою.
АТ 37 («Як звірі голосили по бабі»). Цей
сюжет розповідає про діда, в якого померла
баба. За нею слід було голосити. Але голосити було нікому, адже люди боялися диких звірів (хата була біля лісу) або не хотіли йти, бо
чоловік був небагатим [1, с. 73–76]. З огляду
на те, що дід все життя прожив із тваринами,
він і вирішив шукати виконавця для голосіння
серед них. Першому, кому він запропонував
оголосити, був ведмідь. Останній не впорався з цим завданням. Одна лисиця в своїй пісні
жалібно голосила за померлою бабою.
АТ 130 («Як звірі хату будували»). Ця казка зафіксована в одному варіанті [1, с. 230].
Вона описує такі події: домашні тварини збираються у зграю, роблять буду та захищають її
від диких тварин. На бій посилають саме ведмедя, бо найсильніший. Він програє, і жителі
лісу відступають.
АТ 1049 – сюжет «Солом’яний бичок» [1,
с. 280]. Ведмідь першим натрапив на бичка і
намагався його з’їсти, але опинився у пастці
діда і баби.
АТ 158 представлений лише однією казкою
«Дід, баба, куріпка, зайчик, лисиця та ведмідь» [1, с. 284]. Під час дороги на базар тварини просяться на возик до діда в такій послідовності: зайчик, лисичка, вовк, ведмідь. Вони
приносять дідові різні дари: ведмідь – колоду меду. Дід боїться тварин і звертається до
лисиці по допомогу. Вона розганяє всіх звірів.
Ведмедя налякала новина, що йдуть стрільці.
На цьому казка обривається.
АТ 170 («Як чоловік і ведмідь ґаздували»).
Злиденність наштовхує діда на думку про те,
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що можна ґаздувати в лісі [1, с. 307]. Тому
за зиму він вирубує ліс. Навесні, коли дід зібрався сіяти ліс, приходить його правитель –
ведмідь. Чоловік домовляється, що половину
майна (врожаю) віддаватиме ведмедю. Під
час постійного неправильного вибору частини
врожаю ведмідь опиняється в дурнях. Обурившись сильно на чоловіка, ведмідь хоче його
вбити, але злякавшись, просить у нього допоНазва казки

Кількість Кумулятивна
ланок
структура

«Рукавичка»

7

«Звірі в
рукавичці»

10

моги. Лисиця вчить діда, як ошукати ведмедя.
Казка закінчується смертю останнього.
АТ 210 («Довгомудик»). До чоловіка повадився довгомудик красти ріпу [1, с. 341]. Щоб
вбити і відвадити довгомудика, на допомогу
дідові приходять такі предмети і персонажі:
довбня – ведмідь – вовк – личко – жолудь.
Ведмідь злякався звуків довбні, почав утікати, а за ним біжить вовк.
Перелік основних
персонажів

Персонаж, ворог
ведмедя

1 – жабка-скрекотушка, Стілець
2 – мишкаскряботушка,
3 – зайчик-лапанчик,
4 – лисичка,
5 – вовчик,
6 – ведмідь-набрідь,
7 – кабан-неклан.
1 – мишка-синичка,
Власна
Т1 (а1, а2+1,
незграбність
а1+2+3, а1+2+3+4, 2 – жабка-тихонька,
3 – курочка-рябушечка,
а1+2+3+4+5,
а[1+2+3+4+5+]6, 4 – півничокзаволозденький,
а[1+2+3+4+
5+6+]7, а[1+2+3+4 5 – уточка-ташечка,
6 – селезничок+5+6+7+]8,
касатичок,
а[1+2+3+4
7 – зайчик-степанчик,
+5+6+7+8+]9,
8 – лисичка-сестричка,
а[1+2+3+4
+5+6+7+8+9+]10) 9 – вовк-гаврило,
10 – ведмідь-давило.
Т2
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Т1(а1, а1+2,
а1+2+3, а1+2+3+4,
а1+2+3+4+5,
а1+2+3+4+5+6,
а1+2+3+4+5+6+7)
Т2

«Кінська
голова»

5

«Медвідь і
5
жителі конячої
голови»
«Лисичкакума»

3

Т1 (а1, а1+2,
1 – мишка-норишка,
а1+2+3, а1+2+3+4, 2 – жабонькакваконька,
а1+2+3+4+5) Т2
3 – куций зайчик,
4 – лис курижерун,
5 – медвідь.
1 – земляна жаба,
Т1 (а1, а1+2,
а1+2+3, а1+2+3+4, 2 – польова миша,
3 – заєць, 4 – лисичка,
а1+2+3+4+5) Т2
5 – медвідь.

Власна
незграбність

Т1 (а1+2, а1+2,
а1+2) Т2

Лисиця

1 – лисиця,
2 – ведмідь
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«Медвідь і
медведиха»

6

Т1 (а1+2, а1+2,
а1+2) (b1+2, b1+2,
b1+2) Т2

«Лисичка,
7
зайчик,
вовчик,
ведмідь і
якілко»
«Лисичка,
16
вовчик,
ведмедик,
свинка, зайчик
і кішечка»
«Як звірі
14
ходили пастись
у золоте
просо»

Лисичка

Т1 (а1+2, а1+3
а1+4, [а1+5])
(b1+2, b1+3, b1+4,
b1+5) (c1+2, c1+3,
c1+4, c1+5) Т2

1 – солом’яний бичок,
2 – ведмідь,
3 – вовк,
4 – лисичка,
5 – зайчик, 6 – дід

Дід

Т1 (а1+2, а1+3,
а1+4, а1+5) (b2, b3,
b4, b5) (с2, с3, с4,
с5)Т2 (с2, с3, с4,
с5)

1 – дід,
2 – зайчик,
3 – лисичка,
4 – вовчик,
5 – ведмідь

Дід

Лисичка

Лисичка

Е

3

«Як звірі хату
будували»

22/23

«Солом’яний
бичок»

11/12
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«Як звірі
голосили по
бабі»

«Дід, баба,
16
куріпка,
зайчик, лисиця
та ведмідь»

Медведиця

1 – лисичка-сестричка,
2 – зайчик Степанчик,
3 – вовчик-братик,
4 – ведмідь,
5 – якілко
Т1 (а1+2, а3 а4, а5) 1 – лисичка,
(b5, b4, b3, b2, b1) 2 – вовчик,
(c4, c3, c2) Т2 (d1, 3 – ведмедик,
4 – свинка,
d1, d1, d1)
5 – зайчик
1 – лисичка,
Т1 (а2+1, а2+3
2 – свинки-сестрички,
а2+4, а2+5) (b2,
b2, b4, b1+5) (c1+5, 3 – вовчик-братик,
c1+4, c1+3) Т2 (d1, 4 – ведмедик-братик,
5 – зайчик
d1, d1)
1 – свинка, 2 – вовк,
(а1+2, а1+3, а1+4,
3 – ведмідь, 4 – заєць,
а1+5, а1+6, а1+7)
5 – зайчик,
Т1
6 – курочка да петушок,
7 – лисиця
1 – дід,
Т1 (а1+2, а1+3,
2 – медвідь,
а1+4) Т2
3 – вовк,
4 – лисиця
Т1 (а1, а1+2, а1+3, 1 – віл,
а1+4 [а1+5]) (b1+5, 2 – півень та качка,
b2, b5, b2, b4+3, b3, 3 – кіт,
4 – баран,
b2, b4, b1+2+3+4
+5) (c3, c2, c2, c5) 5 – свиня,
6 – медвідь
Т2 (d1, d4, d5, d3,
d2) Т3
Т1 (а1+2, а1+3
а1+4) Т2 (b1+5,
b1+5, b1+5, b1+5)
Т3

Ф

«Як звірі
6
ходили за моря
сонця шукати»

1 – медведиця,
2 – медвідь
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«Як чоловік
і ведмідь
ґаздували»

10

«Довгомудик» 16

Т1 (а1+2, а1+2) (b3, 1 – чоловік,
b3, b3, b3) (b3, b3, 2 – ведмідь,
3 – лисиця
b3, b3) Т2
Т1 (а1+2, а1+3,
а1+4, а1+5, а1+6)
(b6, b5, b2, b3, b1)
(c6+7, c6+7, c5+7,
c1+7, c3+1, c4) Т2

Ведмідь є другорядним персонажем трьох
сюжетів (вісім казок):
АТ 2015. «Цап та коза» [1, с. 429], «Казка про дідового півника і бабину курочку» [1,
с. 435].
АТ 212. «Коза-дереза» [1, с. 353], «Коза в
заячій хаті» [1, с. 359], «Як півник вигнав лиску з зайчикової хатки» [1, с. 365].
АТ 103. «Лисичка, кіт, вовк, медвідь и кабан» [3, с. 22–23], «Пан коцький» [3, с. 23–
25], «Пес-швець і вовк-різник» [1, с. 154].
АТ 2015. Це історія [1, с. 429] про довгу низку відсилань одних героїв до наступних із метою
подолання попередніх: цап – коза – вовк –
люди – ведмідь – дуб – топор – камінь –
огонь – вода – віл – довбня – черви – кури –
шулік. Тобто, ведмедя відряджають нападати на
людей, а дуб має підкорити ведмедя тощо.
У другому варіанті [1, с. 435] описується історія півня, що зібрав до зграї лісових тварин
(серед яких є ведмідь) та отримує винагороду
від царя. Ведмідь через голод приєднується до
зграї та виконує доручення півня, а вже у стайні всіх вбиває.
АТ 212 («Коза-дереза»). У цьому варіанті
[1, с. 353] відомої казки про норовливу козу
ведмідь виконує роль тварини-помічника в боротьбі з нею. Але він безсилий перед хитрою
домашньою твариною.
У другому варіанті [1, с. 359] аналізований
персонаж перший, у кого слабкий зайчик просить допомоги у вигоні кози, але це йому не
вдається. І лисиця насилає на козу своїх вої
нів – шершнів.

1 – чоловік,
2 – довбня,
3 – ведмідь,
4 – вовк,
5 – личко,
6 – жолудь,
7 – довгомудик

Лисиця

Довгомудик

ІМ
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У третьому варіанті [1, с. 365] ведмідь разом з іншими дикими і домашніми тваринами
(псом, зайчиком, биком, півнем) виявляється
безсилим у боротьбі з лисицею.
АТ 103. Казка «Лисичка, кіт, вовк, медвідь
і кабан» розповідає про кота і лисичку, які почали жити разом. Проти них полюють вовк,
ведмідь і кабан [3, с. 22–23]. Ведмідь у цій
казці представлений іменем «пан Кудлач». Це
прізвисько характеризує його зовнішність.
Другий варіант «Пан Коцький» [3, с. 23–
25] схожий із попереднім, але тут лисиця
настільки вдало намовляє тварин, що вони
надзвичайно бояться кота і приносять дари.
Зокрема, ведмідь – діжку меду. Украй наляканий, він лізе на дерево, що ламається.
Третій варіант «Пес-швець і вовк-різник»
[1, с. 154] описує боротьбу домашніх тварин
проти диких. Казка починається зустріччю
пса і вовка. Пес обіцяв пошити вовку чоботи,
і коли вовк дізнається, чи виконав той роботу,
щоразу діалог повторюється: «А зшив ти мені
чоботи?» А він каже: «Ні». – «А чому?» –
«Бо то пусте було та й ся порвало». А вовк
каже: «Та й з чого ж би добрі чоботи?» – «Де
би-с найшов бика ситого». – «Я, – каже, –
тямую, іди зо мною». Пішли та й знов того
бика з’їв вовк: «Лишаю тобі м’ясо на харч,
а шкіри на чоботи, аби-с мені зробив». Вовк
захотів помститися, набрав у команду ведмедя, дикого кабана, пса, кота і когута. Казка
закінчується балаганом: вепра щось вкусило,
він стрибнув на ведмедя і вовка, ось вони і
стали переможеними.
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Кількість Кумулятивна структура
ланок

Перелік
основних
персонажів

Персонаж,
ворог
ведмедя

«Цап та
коза»

10

Т1 (а1+2, а1+3+2, а1+4+3+2,
а1+5+4+3+2, а1+6+5+4+3+2,
а1+7+6+5+4+3+2,
а1+8+7+6+5+4+3+2,
а1+9+8+7+6+5+4+3+2,
а1+10+9+8+7+6+5+4+3+2,
а1+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2,
а1+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2,
а1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2,
а1+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3
+2) (b15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+
5+4+3+2+1) Т2

1 – цап,
2 – коза,
3 – вовк,
4 – люди,
5 – ведмідь,
6 – дуб,
7 – топор,
8 – камінь,
9 – огонь,
10 – вода,
11 – віл,
12 – довбня,
13 – черви,
14 – кури,
15 – шульпік

Люди

«Казка
про
дідового
півника
і бабину
курочку»
«Козадереза»

8

Т1 (а1, а1+2, а1+2+3, а1+2+3+4) Т2
(b1+2, b1+3, b1+4, b1) Т3

1 – півник,
2 – ведмідь,
3 – вовк,
4 – лисиця

Цар

«Коза
в заячій
хаті»

4

Ф

1 – дід,
2 – кози,
3 – дочки,
4 – баба,
5 – лисичка,
6 – вовчок,
7 – ведмідь,
8 – лев,
9 – зайчикстепанчик,
10 – півень
Т1 (а1+2, а1+2+3, а1+2+4, а1+2+5) Т2 1 – коза,
2 – заєць,
3 – ведмідь,
4 – вовк,
5 – лисиця
1 – лиска,
Т1 (а2+3, а2+3+1, а2+4+1, а2+5+1,
2 – зайчик,
а2+6+1)
3 – пси,
4 – медвідь,
5 – бик,
6 – когут
Т1 (а1+3+2, а1+3+2, а1+4+2, а1+2)
Т1 (b5+2, b5+2+6, b5+2+7, b5+2+8,
b5+2+9, b5+2+10)

ІМ

10

Е

Назва
казки

«Як
5
півник
вигнав
лиску з
зайчикової
хатки»
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Коза,
страх

Коза,
страх

Коза,
страх
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«Песшвець
і вовкрізник»

9

Е

«Пан
11
Коцький»

Кіт, страх
Т1 (а1+3, а1+4, а1+5) Т2 (b2+5, b2+4, 1 – лисичкавдовичка,
b2+3)
2 – кіт (премудрий Соломон),
3 – вовк (пан
Козловський),
4 – ведмідь
(пан Кудлач),
5 – кабан (пан
Риляч)
Кіт, страх
1 – пан
Т1 (а3, а6, а4, а5) Т2 (b5, b6, b4) Т3
Коцький,
(c6, c5, c4, c3)
2 – лисичка,
3 – зайчик,
4 – вовк,
5 – медвідь,
6 – дикий
кабан
1 – пес-швець, Кіт, страх
Т1 (а2+1, а2+1, а2+1) Т2 (b2, b2, b2)
2 – вовк-різник,
Т3 (c4+6, c4+5, c4+2+3)
3 – когут,
4 – кіт,
5 – ведмідь,
6 – дикий вепр

Ф

«Лисичка, 6
кіт, вовк,
медвідь и
кабан»

ІМ

Номінація ведмедя:
«Ведмідь» [1, с. 429, 435, 465, 467, 58–59, 67, 280, 284, 307, 341], «ведмідь-давило» [1, с. 467,
353, 359], «ведмідь-набрідь» [1, с. 465], «медвідь» [1, с. 468, 469, 365, 154, 59–60, 73–76;
3, с. 22–23, 23–25], «ведмідь (пан Кудлач)» [3, с. 22–23], «медведиха» [1, с. 59–60], «ведмідьпогане» [1, с. 62–63], «ведмедик» [1, с. 63–65]. У кумулятивних казках півника характеризують
такими епітетами: «братик» [1, с. 65–66], «погане» [1, с. 62–63].
Здійснений аналіз казкових варіантів дає підстави зробити такі висновки:
1. Персонаж ведмідь часто постає як неповороткий, грізний, недалекоглядний, через що нерідко потрапляє в халепи.
2. Зазвичай вороги ведмедя – лисичка, домашні тварини, людина.
3. Ведмідь найчастіше не виконує провідних ролей у казці. Навіть і якщо він є головним персонажем, у нього мало реплік і він не приймає вольових рішень.
4. Як головний персонаж, ведмідь часто завершує кульмінацію і казковий сюжет своїми діями,
а саме – роздавлює тварин або ж тварини здобувають над ним перемогу.
5. Хоча ведмідь в уявленнях і віруваннях є символом міцності, все ж він програє більш слабким,
але хитрим і мудрим мешканцям лісу, а також домашнім тваринам.
В українській казковій традиції, передусім у кумулятивних казках, ведмідь є популярним персонажем. У багатьох культурах образ ведмедя символізує силу, проте тексти казок не відображають цих уявлень, де ведмідь найчастіше постає дурним і незграбним звіром.
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Summary

A bear is one of the main characters of folk zoology, imparted with anthropomorphic features, the
symbolism of fertility, health, strength. He acts often as a head of forest animals. A bear is the most similar
to a wolf, united with alike demonological and other beliefs. It has also a symbolic parallel with a cat. A bear
image is presented in the brightest and diverse way in the Eastern and Southern Slavs.
A bear image is a personification of wealth, prosperity, fertility and fruitfulness. Marriage symbolism is
inherent to it. A mummed bear (a man in a turned out pelt) at the wedding, Shrovetide, during the Easter
feasts is an original wish of health, prosperity, fruitfulness, fecundity to its participants.
The bear image, its connection with the other characters of the tale are investigated. Cumulative
structures, their types, functions of cumulation are analysed. The comparative characteristics of the structure
of various variants of fairy tales of the same type are presented. They gives an idea of the similarity and
difference of each variant.
It is concluded according to the analysis of fairy tale variants:
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1. A bear character is often a clumsy, terrible, improvident one, that’s why he gets into the troubles.
2. A fox, domestic animals, a person are bear enemies.
3. A bear often hasn’t leading parts in the fairy tale. Even if he is the main character, he hasn’t many cues
and volitional decisions.
4. A bear as a leading character often finishes the culmination of the events and a fairy tale plot with his
actions – just crushes animals or they gain a victory over him.
5. Though a bear is a symbol of strength in notions and beliefs, he loses to weaker, but sly and wise forest
inmates and also domestic animals.
A bear is a popular character in Ukrainian fairy tale tradition, in cumulative stories first and foremost.
A bear image symbolizes strength in many cultures, however these ideas are not depicted in the fairy tales
texts and a bear is described the most often as a stupid and clumsy animal.
Keywords: a bear, cumulative fairy tale, nomination, functions of fairy tale character.
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Політематична, багатоголоса, укладена з різних за часом написання праць книжка Стефана
Козака «Літературно-культурологічні меморабіліа» побачила світ у переддень 65‑літнього ювілею кафедри україністики Варшавського університету. Цій кафедрі професор Козак віддав чимало років творчого життя, натхненних сил та здоров’я [3, s. 75], очолюючи її впродовж багатьох
років. Примітно, що 65‑річчя кафедри збіглося з 80‑річчям її багаторічного натхненника. Тому
в 2017 році професорові з нагоди його ювілею було дедиковано у Варшаві четвертий випуск річника «Studia Polsko-Ukraińskie» [9, s. 260], а також збірник наукових праць «Tożsamość ukraińska
wobec przemian XVII–XXI wieku» [10, s. 271].
Мета цієї рецензії – осмислення нової книжки в контексті сучасних досліджень у царині наукової мемуаристики, у якій з‑поміж значної кількості творів можна виокремити, поряд із книжкою
професора Стефана Козака, такі твори, як «Політ на крилах історії» Дмитра Степовика (2008),
«Nauczyciele i przyjaciele» Анджея Менцвеля (2010), «На березі часу» Валерія Шевчука (2017),
«Вечірні світанки» Михайла Наєнка (2015).
Властиво, статті як з молодечих, так і зі зрілих літ Стефана Козака, підготовлені до друку Володимиром Пилиповичем у книзі «Літературно-культурологічні меморабіліа», дарують читачеві
чимало пізнавального матеріалу; а також рідкісну можливість зануритися в атмосферу 60‑х років
минулого століття, відчути її нутром молодого на той час українця з Польщі, як це бачимо в статтівступі «Слово від автора: відлига, шістдесятники і ми» [1, с. 33–44].
Вище вже мовилося про 65‑річчя кафедри україністики Варшавського університету. А тут, дякуючи, сказати б, суто екзистенційній розвідці «Звичайна розмова», отримуємо нагоду дізнатися про
її (кафедри) 10-літній ювілей у 1963 році. У рецензованій книзі фігурує стаття, датована 1963 роком,
під незвичним заголовком «Звичайна розмова». Перед нами постає живий образок із життя кафедри: «Три невеликі кімнати. Середня – для викладачів, ліворуч – кабінет професора Пшемислава
Зволінського, праворуч – аудиторія для студентів». Тут, де зібрано понад три тисячі українських
книжок, відбувається розмова – звичайна про незвичайне – «варшавських шістдесятників» викладача Остапа Лапського і редактора сторінки «Голос молоді» в «Нашому слові» Стефана Козака.
Наступною не випадково представлена написана в 1973 році стаття «Метафора чи мета. Спроба наслідування», у якій титулований науковець Стефан Козак прискіпливо дошукується таїни
«поетичних телеграм» поета Лапського, а особливо – поетичної інтонації, яка «з дня на день
багатша» (с. 259), народної фразеології, метафор. Тому вже в наступній розвідці «Літературне
підґрунтя», у якій аналізується антологія «Гомін» (Варшава, 1964), дослідник пише: «Оцінюючи
збірку в цілості, з повною відповідальністю стверджую, що Остап Лапський є справжнім, найоригінальнішим поетом» (с. 261). Висока оцінка поета, представлена також у статті С. Козака
«На літературному порозі», справдилася: у 2008 році О. Лапський став лауреатом Шевченківської премії. Але повернімося до шістдесятих. Нарис 1965 року «Прийдешність у сьогочасності» побудований на розмові Стефана Козака з Павлом Загребельним, сьогодні б’є в саме серце:
Павло Загребельний називає імена Михайлини Коцюбинської, Василя Стуса; Стефан Козак нагадує про видатних перекладачів Григорія Кочура, Миколу Лукаша, Бориса Тена – напередодні
репресій, яких зазнають ці та інші, найкращі з найкращих, українські інтелектуали... Розвідка
1966 року «Перспективність літератури – переклади» потверджує, як послідовно автор обстоював необхідність перекладів, як уболівав над долею перекладів Сковороди і Шевченка, Франка
і Лесі Українки, Коцюбинського і Стефаника: «Нехай хтось з них був би французом, англійцем
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чи росіянином – його прізвище вимовляли б усі з належною шаною» (с. 165). Урешті, як радів,
коли український читач отримав твори Вольтера, Данте, Шекспіра, Міцкевича, Словацького в
перекладах Максима Рильського; твори Лі Бо і Петефі – у перекладах Леоніда Первомайського;
Шекспіра, Шіллера, Ґольдоні – у перекладах Ірини Стешенко; Есхіла, Аристофана, Гомера –
у перекладах Бориса Тена; Лопе де Веги, Бернса, Верлена, Тувіма, Шіллера, Флобера, Ґете і
Бокаччо – у перекладах Миколи Лукаша, Григорія Кочура. І коли 2013 року завдяки сприянню
ректора Українського вільного університету в Мюнхені Ярослави Мельник твори Григорія Сковороди в перекладі Роланда Піча [7, s. 256] та вибрані драми Лесі Українки в перекладі Ірини
Качанюк-Спєх [5, s. 316] побачили світ німецькою мовою.
Кілька розвідок інкрустовані добірними цитатами, здебільшого поетичними, новочасна рецепція яких здатна часом здивувати. Так, наведені в дослідницькому есе з далекого 1962 року «Наймолодше літературне поповнення» поетичні рядки зі збірки «Атомні прелюди» Миколи Вінграновського сьогодні сприймаються як утрачений шанс на збереження мирного українського неба:

Е

Народе мій! Поки ще небо
Лягає на ніч у Дніпро –
Я на сторожі коло тебе
Поставлю атом і добро [1, с. 174].

Ф

Окреме місце в книзі займає, на нашу думку, стаття «Феномен Олександра Довженка», якого
італійці, і про це не забуває нагадати автор, вважали батьком неореалізму. Це розвідка, до якої
хочеться повертатися, бо вона спонукає не лише перечитати Довженкові твори, але й зрозуміти поетичне «студентське» зізнання юної Ліни Костенко у вірші «Підмосковний етюд»:

ІМ

Ще нас в житті чекало що завгодно.
Стояли сосни в білих кімоно.
І це було так просто і природно –
Що у Довженка світиться вікно... [2, с. 21].

Певний настрій формують розвідки про мистецтво «Світ кольорів» та «Сила мистецтва» (обидві – про митця Андрія Ментуха), «Майстер кольорів» (про Мирослава Смерека). Привертає
увагу інтердисциплінарний аналіз загальнопольської художньої виставки «20‑річчя Польського війська в працях художників», який може дещо несподівано, але вписується в сучасні студії.
Сьогодні, як довідуємося з праці Міхала Ковальського «Antropolodzy na wojnie», постала нова
субдисципліна – так звана військова антропологія (military antropology), яка передбачає можливість застосування нагромадженого знання про інші культури на вжиток успішного застосування
військових дій [4, s. 13–48]. То ж нині, коли триває дискусія над суттю військової антропології,
її метою, завданнями та можливостями [4, s. 17], важливо було б осмислити вклад митців і пера,
і пензля в царину науки, яку нині кваліфікують так: «Антропологія є найбільш гуманістична з усіх
наук і найбільш наукова в усій гуманістиці» [8, s. 5].
Додані до книжки «Літературно-культурологічні меморабіліа» ілюстрації мистецьких робіт
Мирослава Смерека, Андрія Ментуха, Алли Горської, Георгія Якутовича, Євгена Марченка,
Оксани Грудзинської, численні фото (с. 403–440) – усе це розширює і робить тривалою атмосферу живого слова, яке долає час і простір...
***
Отже, «Літературно-культурологічні меморабіліа» – це своєрідний творчий звіт про життя,
прожите з людьми і для людей: виміром сковородинівської «сродності» з ними є, за словами Валерія Шевчука, «Храм літератури». Але перед нами далеко не тільки звіт. Бо ж саме тут відна-
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ходимо і наукові задуми, і людські одкровення, і глибину досвіду, який викристалізовується в довірливу нарацію про те, як має перебути всі лиха і таки збутися українська людина, не загублена, як
у Шлемкевича, а цільна у своїй вірі і витривалості. Домінантою всіх нарисів, статей, есе, образків
є шляхетна постава автора. Особливо це чітко проступає в циклі, може найбільшому – циклі
розвідок, присвячених достойникам на ниві духовній, освітянській, науковій, просвітницько-організаційній... А для українства та нива споконвіку була й залишається многотрудною, її невтомним
орачам не доводиться очікувати на вдячність, а ще меншою мірою – на визнання. Бо ж, як із болем
діагностує дослідник, усе, що «було в українській національній традиції, невигідне режимові, що
пов’язувалося з бунтом і спротивом проти нього, що виражало гідність нації, її мудрість, волелюбність, прагнення й пориви, зрештою, також і те, що розкривало в собі українські республіканські
чесноти, тонку духовність, повагу і вірність релігійним, історичним і культурним традиціям, залишалося поза увагою» (c. 354). Як же гостро ці рядки актуалізують відому сентенцію Цицерона: «Не може бути шляхетним те, що є несправедливим!» («Nihil honestum esse potest, quo iustitia
vacet»). Професор Стефан Козак хіба в єдиній тільки розвідці від 1994 року – «Новий зачаток
в польському українознавстві» (с. 291–301) – окреслює суть постави опонентів, полемізуючи з
окремими тенденційно налаштованими публіцистами. Усі інші статті, есе, нариси оприявнюють
позитивний потенціал креативної енергії, засади чину, чинного слова і слова в чині.
Читаючи сторінку за сторінкою в книзі «Літературно-культурологічні меморабіліа», глибше
поціновуєш те, що вдалося зробити українцям усупереч негараздам і перешкодам. Так, у контексті прочитаного осмислюєш роль і значення Українського наукового інституту у Варшаві,
який активно діяв упродовж 1930–1939 років. Присвячена йому розвідка С. Козака наповнена
ретельно зібраним і систематизованим фактажним матеріалом: адже за десять років існування Інституту було видано 54 томи праць [1, с. 60–74], у тому числі двотомне видання збірника «Мазепа», монографія Бориса Крупницького, яку високо оцінив Юзеф Лободовський 1,
«Гетьман Пилип Орлик», початковий фрагмент діарія Пилипа Орлика, який видав Іван Токаржевський-Карашевич, а ще – двотомник Дмитра Дорошенка «Нарис історії України». Окремо
відзначимо «Кореспонденцію Київської громади з М. Драгомановим 1870–1895 років» у спеціальній серії «Архів Михайла Драгоманова». Але по-особливому пам’ятною подією Інституту, наголошує автор, «як щодо концепції, так і реалізації», було повне видання творів Тараса
Шевченка в 16‑ти томах. Адже вперше виданням творів поета на відзначення 75‑ї річниці його
смерті зайнялося «гроно видатних філологів, літературознавців, гуманістів з‑поза Наддніпрянської України, яке презентувало академічне й літературне середовище Варшави, Кракова, Львова, Праги і Берліна» (с. 69). Важливо зазначити, що очолив спеціальну комісію Олександр
Лотоцький, великий речник українсько-польського поєднання, якому Стефан Козак присвятив
один з найцікавіших нарисів від 2000 року – «Олександр Лотоцький – учений, дипломат і
політик» 2 (с. 45–59). У розвідці ж від 2012 року «Український науковий інститут у Варшаві
(1930–1939)» слушно виекспоновано дослідницьку й видавничу програму комісії для перекладу
українською мовою Святого Письма і літургійних книг, оскільки було видано Псалтир, Літургію
св. Іоанна Златоустого, Апостольські історії, Апостольські листи, Акафісти, Літургію Григорія
Діалога, Панахиду, Окиоспеоз та інші позиції. Гідний поваги результат став можливим завдяки
праці кільканадцяти членів комісії, визначних фахівців, які працювали у двох філіях: у Луцьку
(під началом єпископа Полікарпа) і в Крем’янці (під протекторатом архієпископа Олексія і керівництвом професора Кобрина).
Загалом треба визнати, що антропологічний дискурс книжки «Літературно-культурологічні меморабіліа» – у поєднанні з вивіреним фактажем, бібліографією – становить її пізнавально-харизматичну принаду. Висока година згадати як імена подвижників (Д. Чижевський, Д. Антонович,
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І. Балей, Д. Дорошенко, Л. Білецький, В. Сімович, М. Кордуба, Б. Лепкий, Р. Смаль-Стоцький,
Є. Маланюк), так і їхні твори, як наприклад, «Олександр Потебня – український мислитель і
лінгвіст» Чеховича (1931) чи «Філософія Григорія Сковороди» Чижевського (1934). А ще – геніальний переклад «Пана Тадеуша» Адама Міцкевича українською мовою 1934 року, за який
Максима Рильського було удостоєно звання доктора Honoris Causa Яґеллонського університету.
Як згодом, у 2002‑му, завдяки ініціативі і старанням Стефана Козака, звання доктора Honoris
Causa Варшавського університету було присвоєно Дмитрові Павличку. Як наголошує професор
С. Козак у розділі «Дмитро Павличко – ляудація з нагоди признання Doktora Honoris Causa Варшавського університету», книжка «50 поетів. Антологія польської поезії» стала «увінчанням копіткої праці Дмитра Павличка над процесом ознайомлення українського читача з п’ятсотлітньою
історією польської поезії в майстерних авторських перекладах, доповненої історико-літературними
примітками та коментарями, причому в найширшому спектрі – від Яна Кохановського до Марти
Подгурняк» (с. 346–347).
Про вченого, якому С. Козак по праву відводить одне з чільних місць «в інтелектуальній історії України та в українській славістиці ХХ сторіччя», у нарисі «Дмитро Чижевський. Деякі
аспекти дослідження» знаходимо не зауважені іншими дослідниками істотні акценти: недооцінка
Д. Чижевським не лише історичних дум та пісень, а й «Історії Русів» як «одного з найістотніших
ранньоромантичних збудників “духу народу”, української самосвідомості й національної ідеї, завдяки якій київські конспіратори чи не вперше зустрілися з філософуванням на історичні теми і
де показано Україну в потоці історії, в синтезі українського християнства й історичних традицій,
в єдності минулого, теперішнього і майбутнього» (с. 78).
У нових, окреслених різкими змінами, реаліях сучасності по-особливому звучать антропологічні нариси С. Козака про вчителів та колег-науковців: Леоніда Коваленка, Леоніда Новиченка, Леоніда Рудницького, Олега Купчинського, Ришарда Лужного, Флоріана Неуважного... Так,
у розвідці «Між романтизмом і реалізмом», присвяченій учителеві аспірантських років Євгенові
Кирилюку, як і в ряді наступних, приміром, у нарисі «Долаючи рубежі і відстані», автор надзвичайно уважний, а при тому об’єктивний в оцінці кожного шляхетного чину своїх наставників і
ровесників, кожного поруху серця чи інтенції. З великою вдячністю в нарисі «Штрих до портрета
о. Йосафата Романика, ЧСВВ (1919–2007)» автор згадує, що саме протоігумен отців василіян
о. Йосафат був «добрим духом» та першим спонсором «Варшавських українознавчих записок».
А все почалося «напередодні Тисячоліття Хрещення Руси-України 1988 року», коли – як наголошує автор – «ми вирішили – ще за підрежимних часів! – відзначити цей Великий Ювілей
спеціальною науковою сесією і публікацією» (с. 286).
Насамкінець відзначимо ваговитість і змістовну наповненість «Слова від упорядника» авторства Володимира Пилиповича та синтетичної передмови «Стефан Козак – організатор польської
україністики», яку блискуче написав Ростислав Радишевський. «Праці С. Козака, – підкреслює
останній, – цінні поглядом україніста “ззовні”, бо власне з такої “видівні” та під кутом зору перспективи можна краще виокремити іманентну динаміку і джерела української культури, її безперервну тяглість у розвиткові та відкритість на світ, взаємні філіації, координати й контексти з
європейською культурою. У цих провідних питаннях автор намагався зблизити sacrum i universum
в українській культурі, водночас прагнув показати, що вона, окрім іншого, є віддзеркаленням
української ментальності» [1, с. 31].
Примітка
«Orlik zrozumiał bodaj pierwszy, że walka
z Rosją powinna wynikać przede wszystkim

z wolnościowych dążeń narodów podbitych,
zjednoczonych we wspólnym froncie i całe życie o

1

95

www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2019

jego stworzenie zabiegał. Naturalnego sojusznika
takiego frontu widział wielki hetman przede
wszystkim w Polsce» [6].
2
У цій розвідці є знаковий момент: 100 років
тому саме Олександра Лотоцького було призначено членом дипломатичної місії до константинопольського патріарха, якого він мав переко-

нати визнати автокефалію Української церкви,
«вичерпно подавши йому історичні, теологічні
та юридичні (адже був каноністом) обґрунтування потреби розриву з московським патріархатом.
Щоб полегшити виконання цієї місії, Лотоцького
було найменовано послом України в Туреччині.
Він виїхав до Стамбула в січні 1919 р.
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Валентина Соболь
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k ö nyvkiad ó kft., 2018. K. I–XІ.

Систематизація та класифікація фольклорних творів завжди була одним із наріжних завдань
фольклористики, як і укладання покажчиків уснопоетичних типів і мотивів окремих жанрів. На
терені народної прози вже підготовлено чимало таких каталогів народних казок – як національних, так і міжнародних. Натомість і дотепер у Європі та світі бракує подібних видань з іншого
популярного жанру – переказів, зокрема історичних, які з давніх-давен до сьогодення супроводжують, інтерпретують, доповнюють історію кожного народу і є важливим джерелом збереження
та вивчення історичної та культурної пам’яті спільноти, натхнення для письменників і митців.
Укладання подібних покажчиків є нелегкою справою, адже перекази не такі структуровані, цілісні, як народна казка, в якій простіше виокремити повторювані мотиви, класифікувати за певними тематичними чи іншими групами. Переказ вирізняється більш вільною формою, існує чимало
перехідних типів поміж переказом, казкою та іншими наративами, інколи складно провести межу
і серед їх окремих видів – історичних, топонімічних, етіологічних тощо.
Тому справжньою подією в сучасній європейській науці є вихід у світ фундаментального багатотомного «Каталогу угорських історичних переказів», укладеного науковим співробітником
Інституту етнографічних досліджень Центру гуманітарних наук Угорської академії наук, а саме –
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етнографом, фольклористом, письменником Золтаном Мадяром, який ще раніше підготував кілька монографій про відомих історичних осіб, зокрема угорських королів, князів, вождів, святих [10;
11]. Упродовж багатьох років Мадяр, окрім різних регіонів Угорщини, здійснював польову роботу
на територіях Румунії, Словаччини, Словенії, України, Сербії, Угорщини, Польщі, Австралії. Видав кілька десятків збірок різних жанрів угорського прозового фольклору, а також фольклору
інших країн: «Перекази з Муравідека» (Muravidéki népmondák, 2010, «Трансільванські народні
перекази, т. 1–2» (Erdélyi népmondák, 2011); «Казки Іштвана Ешіка: Казки, перекази і жартівливі
оповідки з Мартоні» Ésik István meséi : Mesék, mondák és tréfás elbeszélések Martonyiból, 2005) та ін.
У 2017 році дослідник опублікував покажчик мотивів і сюжетів про угорського короля Матяша.
Це розлоге видання, що містить тексти, примітки, літературу [9], в якому репрезентовано закарпатські сюжети про відомого правителя, як угорські, так і українські [1–3].
Каталог переказів Мадяра складається з восьми великих тематичних одиниць, які охоплюють
12 об’ємних томів (т. ІІ – у двох частинах). Наприклад, І том – 348 сторінок, ІІ а – 458, ІІ б –520,
ІХ – 520, Х – 893. Кожна з великих тем містить окремі розділи, далі підрозділи, у деяких випадках існує подальший поділ. Укладач пише: «Томи та їх розділи, підрозділи – основні одиниці
каталогу, його “стовпи”, і на нижчих рівнях користувач Каталогу може віднайти його справжню
душу, сутність: багатоманітність правдиво зображуваних типів і підтипів угорської наративної
традиції» (т. І, c. 20).
Наративні типи в усіх томах подаються в однаково структурованому вигляді. За номером типу,
присвоєним укладачем, або ж іноді вже застосовуваним і відомим у фольклорних працях, іде назва
типу, далі – довший чи коротший виклад змісту даного типу (сюжет), відтак у кінці – довший чи
коротший список бібліографічних даних джерел, у географічному і хронологічному порядку. Географічні дані репрезентовано за регіонами (у скороченому вигляді) та за населеними пунктами.
Паралельні сюжети чи мотиви позначено стрілочкою →. Атипові тексти (структура, зміст тощо)
позначкою *.
Перший том Каталогу має назву «Перекази про заснування». На початку укладач вміщує передмову до усього видання, яка складається з розділів: Вступ. Загальний вступ. База даних каталогу. Застосування каталогу. Сумарний зміст. Висловлення подяки.
У вступі Мадяр говорить про важливість і необхідність створення покажчиків історичних переказів у Європі, адже нині їх обмаль, він вважає, що: «Певний каталог уснопоетичної творчості,
як і окремий каталог переказів, є базою, на яку може опиратися кожне подальше дослідження чи
інше прикладне використання, нехай він стане жанровою антологією, теоретичним посібником,
монографією типів, а також сприятиме застосуванню нагромаджених знань з культурною метою»
(т. І, с. 11).
Укладач сподівається, що це перше монографічне каталогізоване видання історичних переказів
слугуватиме у міжнародній фольклористиці взірцем для підготовки окремих національних каталогів. Отже, з часом з’явиться можливість створити загальноєвропейський каталог. Він вважає, що
розробці такого обсягового каталогу передусім сприяло багатство і поширеність народних переказів в угорському фольклорі, частину яких становить східна спадщина давніх угрів, інші походять
із загальноєвропейської чи суто угорської національної традиції. Крім того, активна робота по
збиранню і виданню переказів забезпечила величезну базу даних, свого часу було створено Архів
угорських історичних переказів, який нині нараховує 112 000 текстів, що увійшли до регістру. Архів містить такі матеріали: 1. Опубліковані перекази. 2. Рукописні перекази. 3. Зібрання опублікованих і рукописних географічних назв. 4. Нещодавні збирання. Щодо четвертого пункту відомо,
що значну частину цих матеріалів було зафіксовано упродовж двох останніх десятиліть, коли всю
Угорщину було охоплено експедиціями по збиранню уснопоетичної творчості. Велику роль віді-
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грав і досвід самого укладача, вправного збирача і науковця, адже, як він повідомляє, Каталог став
результатом праці двох десятиліть.
Далі Мадяр стисло характеризує кожну з великих тем, що ввійшли до видання, мандрівні й національні сюжети, багатство тем і героїв угорських наративів, приміром, нараховують 400 імен угорських розбійників, з яких найвідоміший – Шандор Ружа. (див. МZ. I. B 1–280. Національний
розбійник-бетяр (Шандор Ружа). C 1–990. Інші відомі розбійники). До томів Каталогу увійшло
чимало угорських героїв – легендарних, національних, починаючи з найдавніших часів угорської
історії. Серед них і відомі поза межами країни вождь Арпад, король Іштван Святий, Ференц Ракоці ІІ, Лайош Кошут та ін. З ХХ ст. представлені відомі особистості – письменники, політики,
спортсмени, музиканти – Золтан Кодай, Янош Кадар та ін.
Розмірковуючи над питаннями класифікації творів, Золтан Мадяр свідчить про широке тлумачення жанру переказів у своїй праці, тобто вводить до її складу і пов’язані з історією міфологічні,
топонімічні та інші перекази, деякі легенди, паремії, анекдоти, певні перехідні форми, що мотивується логікою викладу. Мадяр висловлює думку, що Каталог буде корисним і для представників
інших наук. Далі він пише про принципи укладання Каталогу, його застосування, зазначаючи, що
під час праці над ним йому довелося вирішувати чимало складних питань – формальних, структурних, концептуальних, професійних. Взірцем для нього послужили покажчики казок, угорські й
міжнародні, що теж містять типи, підтипи (мотиви), сюжети, варіанти [4–6; 8].
Каталог складається з 11 томів, другий том – із двох частин, одинадцятий містить покажчик мотивів, список узгоджень, скорочень і літературу, дванадцятий є теоретичним синтезом попередніх. Головну тематику видання подано також англійською мовою, у майбутньому Мадяр планує усю працю
опублікувати англійською.
Отже, основний корпус каталогу виглядає таким чином (згідно з томами) 1:
MZ I. Перекази про заснування
A 1–70. Здобуття, заснування батьківщини. B 1–40. Походження етнічних груп і національностей. C 1–180. Перекази про заснування місцевостей. D 1–80. Перекази про заснування володінь. E 1–110. Походження родини, прізвища, дворянського звання та герба. F 1–110. Заснування,
будування фортець. G 1–130. Заснування, будування церков. H 1–180. Заснування, розбудова
інших культурних цінностей. J 1–110. Перекази про пагорби. K 1–70. Перекази про рови. L 1–90.
Утворення свят, походження святкових обрядів. M 1–50. Будівельна жертва.
MZ II. Герої, історичні особи 1. Національні герої
A 1–90. Аттіла і гуни. B 1–90. Герої доби здобуття батьківщини і мандрів. C 1–200. Король
Святий Іштван. D 1–220. Король Святий Ласло. E 1–280. Інші святі, правителі і герої часу династії
Арпадів. F 1–140. IV. Король Бела. G 1–230. Правителі і герої угорського середньовіччя (14–
15 століття). H 1–420. Король Матяш. J 1–290. Правителі і герої турецької доби. K 1–100. Родина
Баторі. L 1–250. II. Ференц Ракоці. M 1–110. Лайош Кошут. N 1–140. Шандор Петефі. P 1–310.
Герої 18–19 століть. Q 1–320. Правителі і герої з родини Габсбургів. R 1–100. Герої 20 століття.
III. Герої, історичні особи 2. Тематичні групи
A 1–330. Основні типи і тематичні групи героїчних переказів. B 1–110. Герої-змієборці.
C 1–140. Герої-богатирі. D 1–50. Героїні. E 1–60. Амбівалентні герої 1. Язичники, єретики.
F 1–80. Амбівалентні герої 2. Тамплієри (криваві друзі). G 1–80. Негативні герої 1. Знамениті
вороги. H 1–100. Негативні вороги 2. Зрадники. J 1–50. Опредмечені герої 1. Мощі святих.
K 1–50. Опредмечені герої 2. Свята Корона.
IV. Війни, бої, визвольні битви
A 1–120. Головні типи і тематичні групи. B 1–40. Завойовницькі війни. C 1–150. Патріотичні
війни 1. Коло переказів татарсько-турецької тематики. D 1–140. Патріотичні війни 2. Турецьке
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панування. E 1–50. Патріотичні війни 3. Інші війни. F 1–100. Визвольні війни. G 1–140. Світові
війни. H 1–30. Громадянські війни. J 1–50. Релігійні війни, релігійні сутички. K 1–130. Селянські
повстання, революції. L 1–40. Конфлікти місцевого рівня. M 1–90. Знамення воєн, битв, катаклізмів. N 1–120. Передбачення, есхатологічні пророцтва.
V. Легенди (Перекази релігійної тематики)
А 1–40. Перекази про святі місця, храми. B 1–60. Перекази про святі образи. C 1–60. Перекази про святі статуї. D 1–40. Перекази, пов’язані з євхаристією. E 1–70. Перекази про хрести.
F 1–100. Перекази про дзвони. G 1–70. Перекази про джерела (святі колодязі). H 1–80. Чудесні
зцілення. J 1–20. Вдавлені у скелю сліди. K 1–70. Інші проявлені чудесним способом знаки. L 1–50.
Наперед визначена доля. M 1–80. З’явлення. N 1–100. Видіння, релігійні сни. P 1–90. Ангели.
Q 1–150. Святі, люди, що вели святе життя. R 1–140. Священики з надприродними здібностями.
S 1–60. Інші перекази релігійної тематики.
VI. Гріх і гріховність
A 1–90. Перетворення в камінь. B 1–40. Затоплення. C 1–170. Люди, що псують свята. D 1–30.
Караючий удар блискавки. E 1–20. Гріх не лишається в таємниці. F 1–110. Проклятий грішник.
G 1–50. Нещира клятва. H 1–90. Божа кара за богохульство. J 1–90. Божа кара через порушення
християнського припису / табу. K 1–40. Поховання грішної людини. L 1–90. Гріховна людина розплачується смертю. M 1–50. Інші грішники і покарання.
VII. Розбійницькі перекази (Розбійники та інші особи поза законом)
A 1–430. Типи і мотиви переказів про розбійників. B 1–280. Національний розбійник-бетяр
(Шандор Ружа). C 1–990. Інші відомі розбійники. D 1–80. Окремі традиції про розбійників.
E 1–60. Грабіжники, історії про грабіжників. F 1–20. Ритуальні вбивства. G 1–20. Людожери.
VIII. Перекази про скарби
A 1–50. Місцезнаходження скарбів. B 1–60. Час знаходження скарбів. C 1–30. Знаки захованих скарбів. D 1–50. Приховування скарбів. E 1–60. Стражі скарбів. F 1–120. Копання,
пошуки. G 1–60. Проклятий скарб (Нещастя через пошуки скарбів). H 1–40. Невдале копання,
безрезультатний пошук скарбів. J 1–130. Успішні пошуки скарбів, вдале знаходження скарбів.
K 1–70. Види скарбів.
IX. Інші перекази географічного та історичного характеру
A 1–70. Виникнення елементів земної поверхні. B 1–140. Міфічні предки. C 1–180. Історичні
згадки. D 1–40. Перекази про підземні ходи. E 1–80. Знамениті дерева. F 1–80. Інші відомі географічні місцевості. G 1–30. Перекази любовного змісту. H 1–90. Топонімічні перекази. J 1–60.
Інші історичні та місцеві перекази.
Х. Покажчик і бібліографія
У межах типів (A, B, C.....) існує подальший поділ на тематичні групи, наприклад: «H 1–420.
Король Матяш.
Н 1–10. Молодість Матяша. Н 11–20. Вибір Матяша королем. Н 21–40. Любов короля Матяша. Н 41–50. Король Матяш і його дружина. Н 51–60. Король на війні. Н 61–80. Перевдягнений король. Н 80–100. Король Матяш у гостях. Н 101–140. Матяш, справедливий. Н 141–150.
Мудрий король. Н 151–170. Розумний блазень короля Матяша. Н 171–200. Мудрі піддані короля
Матяша. Н 201–210. Вигадливі випробування. Н 211–220. Винахідливість, викрути. Н 221–250.
Крилаті висловлювання. Н 251–280. Зразки поведінки. Н 281–310. Повчальні історії. Н 311–320.
Перекази про Матяша змішаної тематики. Н 321–340. Король Матяш, міфічний герой. Н 341–380.
Увіковічені традиції. Н 381–390. Колодязь короля Матяша. Н 391–400. Дерево короля Матяша.
Н 401–410. Інші місцеві пам’ятки про короля Матяша. Н 411–420. Смерть короля Матяша» (т. ІІ а,
с. 7–8 ).
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Далі слідує більш детальне членування. Задля прикладу подамо оформлення типу Н 11–20.
Вибір Матяша королем, його розподілено на наступні тематичні одиниці: «Н 11. Напророчене королювання. Н 11.1. Пророцтво святого Яноша Капістрана (Капестрано). Н 11.2. Віщування сивого
старого. Н 11.3. Віщування циганки. Н 11.5. Привітання ангелів. Н 11.6. Яблуко Матяша. Н 12.
Королем буде той, хто їсть за залізним столом. Н 13. Розквітлий держак батога. Н 14. Підкинута
вгору корона. Н 14.1. Корона, що опустилася на свинячий хлів. Н 15. Корона, що прибула з неба.
Н 16. Ангельське коронування. Н 16.1. Протест ангелів. Н 17. Бджолиний рій у вигляді корони короля. Н 18. Чарівний голуб. Н 19. Чому похилений хрест на Святій Короні? Н 20. Вибори короля на
Дунайському льоду» (т. ІІа, с. 358–362).
У деяких випадках мотиви і варіанти можуть деталізуватися далі, наприклад: тип H 61–80. Перевдягнений король: «H 61. Шпигування перевдягненого короля Матяша. H 61.1. Облога Відня
(король Матяш як колісник). H 61.1.1. Король Матяш на Віденському базарі. H 61.1.2. Здобуття
Відня. H 61.2. Король Матяш у турецькому таборі» (т. ІІа, с. 91–92).
Наводимо пояснення самого автора щодо індексів покажчика: «У випадку вказаних номерів типів (див., напр. Переказ про родину Бебек) MZ є посиланням на укладача, отже елемент
авторського права, римське I. означає порядковий номер тому (Перекази про заснування), E –
розділ тому (походження родини, прізвища, дворянського звання і герба), нарешті 11. сам переказ (Походження родини Бебек), реальний номер типу якого є сукупністю коду з літер і цифр:
MZ I. E 11.» (т. І, с. 25).
Як уже згадувалося, до кожного підтипу подано короткий опис змісту (від кількох рядків до
розгорнутого опису), а також позначено регіони (скорочено), населені пункти і джерела, де він
зустрічається. Наприклад:
«H 14. Підкинута вгору корона. Короля вибирали таким чином, що підкидали в повітря корону, і на кого вона опуститься, той буде правителем. Під час коронування її підкидали кілька разів
(тричі) і щоразу вона сідала на голову бідного хлопця-служки і, зрештою, пани примирилися з тим,
що Матяша вибрано королем.
«FF: Ung megye*, (Kuzely, Zenon, 1906. V.); Kapuszög* (Szémén István, 1911. 236; Ortutay Gyula,
1939 / 29–32); Homonna vidéke: Ublya* (Varchol, Nadija–Varchol, Joszif, 1984. 179–180.); Felsőrás
(MZA 92507. – Magyar Zoltán és Varga Norbert gy., 2006).
AF: Bácska* (Raić, Blaž, 1923.80.– bácskai bunyevác adat дані бачкайських хорватів);
Bodrogszentes (Ferenczi Imre, 1968, 12.); Éradony – 2 (Bihari népmondák, 1995. 80., 93–94. – Dandé
Bálintné gy., 1980; Nagyszalonta (Bihari népmondák, 2001. 92–93. – Fábián Imre gy.).
SZ: Hadikfalva (Kуka Rozália, 1990. 7–9.)» (т. ІІа, с. 359–360).
Отже, тут бачимо скорочення: FF – Верховина, AF – Алфьолд (Велика угорська низовина) та
ін., тобто регіони; місцевості, позначені зірочкою, розташовані поза сучасними кордонами Угорщини, це
Ung megye* – область Унг (територія сучасного Виноградова), Ublya* – Убля в Словаччині область
Гомонна тощо. Крім фольклорних збірок, до складу джерел можуть входити посилання на літописи,
рукописи, архіви, письмову літературу, періодичні видання – газети, журнали, біблійні джерела. У поодиноких випадках зауважуємо пропуск порядкового номера в індексі, що означає те, що існують відомості про існування інших мотивів, згодом, після обробки, вони можуть увійти до Каталогу.
Одинадцятий том охоплює покажчик мотивів, список узгоджень, скорочень та літературу, дванадцятий є теоретичним синтезом попередніх. Список узгоджень містить посилання на різні
міжнародні та вітчизняні покажчики фольклору, зокрема такі як остання доопрацьована версія
міжнародного тритомного покажчика казок Аарне-Томпсона-Утера (ATU) [4] та «Каталог угорських казок». Зауважимо, що з 1978 по 2001 рік видано десять розлогих томів Каталогу [8].
Покажчик мотивів – це список окремих слів із посиланнями на типи покажчика, до деяких із
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них додано необхідні пояснення. Наприклад: «Кава: отруєна кава k. II. G 100.2., II. H 70 панське
вбрання, яке поять / занурюють у каву II. H 68., II. Q 199., IX. C 84.3. затриманий через пиття
кави історичний герой III. A 97.4. заборона пиття кави V.R 4.15.1.» (т. 10, с. 210). «Святий Христофор: V. C 51.8., V. Q 38. Святий як велетень, що допомагає людям IX. B 25.1» (т. X, с. 396).
У кінці знаходимо величезний бібліографічний список, близько 6 тисяч одиниць: це різноманітні джерела текстів, а також дослідження з даної тематики.
Одинадцятий том Каталогу містить його теоретичну частину, власне, дослідження автора, де
він різнобічно характеризує питання збирання, вивчення, класифікації, тематики тощо історичних
переказів, як в Угорщині, так і в Європі в цілому, наводячи численні приклади публікацій з цього
терену. Він виокремлює критерії, які дозволяють визначити місце переказів у певній національній
традиції та створити якісний каталог за умови достатньої бази матеріалів. Він порушує чимало
проблем, що стосуються жанрових особливостей переказів, їх дефініції, систематизації, виокремлення типів, мотивів, тематики, циклів тощо, питань історичної і культурної пам’яті, фольклоризації та ін. Далі Мадяр звертається до хронологічного, регіонального й тематичного описів угорських
переказів, характеризує їх основні великі цикли, тематичні кола. У кінці знаходимо висновки та літературу, резюме англійською мовою, ілюстрації та фотоматеріал із різних місцевостей Угорщини.
Отже, «Каталог угорських переказів» завдяки широті охоплення матеріалу, скрупульозності і
високому професійному рівню подання і групування текстового масиву можна вважати неординарною працею, цінним внеском в історію та культуру угорського народу, прикладом для наслідування в сучасній європейській науці.
Примітка

Наводячи приклади з Каталогу, за браком місця ми подаємо їх в одному рядку, а не у стовпчик, як в
оригіналі, зберігаючи латинські порядкові літери, за якими слідує назва типу у перекладі українською.
MZ – Magyar Zoltán, прізвище та ім’я укладача.

ІМ

1

Джерела та література

1. Вархол Н. Матвій Корвін у народній прозі українців Східної Словаччини. Науковий збірник Музею
української культури у Свиднику. 1988. Т. 15. Ч. І. С. 141–154.
2. Кузеля З. Угорський король Матвій Корвін в слав’янській усній словесности, розбір мотивів,
зв’язаних з його іменем. Записки Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. I–IV. 1905. Т. 67. C. 1–55.
3. Мушкетик Л. Король Матяш Корвін у західноукраїнських наративах. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ : Український письменник, 2013. С. 281–326.
4. ATU – The Types of International Folktales : A Classification and Bibliography. Based on the system of
Antti Aarne and Stith Thompson / Ву Hans-Jörg Uther. Helsinki, 2004. Part. I. 619 p. ; Part. II. 536 p. ; Part
III. 285 p.
5. Dobos I. A történeti mondák rendszerezéséhez. Ethnographia 1970. 81. С. 97–112.
6. Hiedelemmonda Katalógus / öszeall. Bihari A. Budapest : MTA Neprajzi Kutatocsoport, 1980. 328 p.
(Előmunkalatok a Magyarság Néprajzához 6).
7. Hogyon halt meg Mátyás király? URL : https://magyaridok.hu/lugas/hogyan-halt-meg-matyaskiraly-3728294/.
8. Magyar Népmesekatalógus (MNK). Budapest : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1978– 2001. K. 1–10.
9. Magyar Z. Mátyás király narratív hagyományköre. Típus – és motívumindex. Budapest : Balassi kiadó,
2017. 289 p.
10. Magyar Z. Rákóczi a néphagyományban: Rákóczi és a kuruc kor mondavilága. Budapest : Osiris K., 2000.
360 p.
11. Magyar Z. Szent István a néphagyományban. Budapest : Osiris K., 2000. 250 p.

Леся Мушкетик
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Кульбеда Д. Мотольський словник / уклад. М. Кульбеда, А. Скащук,
В. Місіюк. Мінск : Смэлтак, 2018. 136 с.
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Наприкінці 2018 року в Мінську опубліковано книжку, що засвідчила певну активізацію національно-культурного життя українців Берестейщини. На жаль, вийшла вона до річниці загибелі
внаслідок нещасного випадку її автора, 28-річного кардіохірурга Дмитра Кульбеди (16.06.1989 –
9.09.2017) 1. Редактор цього видання, провідний український діалектолог, професор Григорій
Аркушин, характеризує словник так: «Це невеличке лексикографічне зібрання говіркових слів,
зафіксоване упродовж декількох років. Його творець – медик за освітою, але в душі і філолог,
і етнограф, і фольклорист... Авторські словникові статті були далекі від представленого остаточного варіанту (хай-но потім! хай-но згодом!), тому автор не використовував фонетичної транскрипції
для передачі говіркового мовлення, навіть не було позначено наголошування і не розрізнено полісемію від омонімії... Усе це пізніше робили його мати М. Кульбеда і однодумець В. Місіюк, яких
по праву можна вважати співавторами цієї праці» (с. 3).
Професор Г. Аркушин зазначає, що старожитня говірка с. Мотоль Івановського району Брестської
області 2 належить до північного (поліського) наріччя, «українськість говірки підтверджується відсутністю білоруського акання, дзекання та цекання» (с. 5). У передмові вчений пояснює особливості застосованої у словнику транскрипції, подає опис фонетичних і морфологічних рис мотольської говірки 3
(наприклад, рефлексація *о в новозакритих складах: бик ‘бік’, виз, стил, двир; протетичний (приставний) [г]: г’і́нч’ій, го́зеро, гу́лица; дієслівні форми му́с’у, заплат’у́, ход’у́ та ін.), наводить приклади
лексичних і семантичних діалектизмів, зафіксованих Д. Кульбедою (лексичні: гарца́ти ‘бешкетувати’, гні́питис ‘влаштовуватися, моститися’, горг’і́л’ ‘криве покручене поліно’, ковма́ ‘картопляне пюре’,
охв’і́шчина ‘новосілля’, перга́н ‘огорожа зі штахет’, ско́з’уба ‘спідлоба’ та ін.; семантичні: козиро́к ‘кепка’,
мі́сто ‘центр Мотоля’, окрути́ти ‘пов’язати хустку’ та ін.).
До традиційної для діалектної лексикографії побудови словникових статей (заголовне слово, його
транскрипція, граматичні й стилістичні позначки, ілюстрації) у «Мотольському словнику» додано
ще переклади ілюстрацій російською мовою; редактор залишив їх без змін, наприклад:
БОНДА [бо́нда] -и, ж. р., етн. Корова як придане весільної молодої. Іди́ забира́й телу́шку с
по́л’а. Огина́йес:а. Г’е́то ш твойа́ бо́нда, за́муж пи́деш, і вона́ за тобо́йу пи́де. – Иди забирай
корову с поля. Это же твое приданное, замуж пойдешь, и она за тобой пойдет.
ОНО [оно́] част. Тільки, лише. Ба́т’ко з д’і́дом уже́ зложи́ли с’і́но w стожо́к, оста́лоса оно́
заверши́ти. – Только (част.). Папа с дедушкой уже сложили сено в стог, осталось только закончить верхнюю часть.
ПРАНЦИВИЙ [пранци́вий] -айа, -ейе. Неслухняний, бешкетливий. Тре́ба уве́чери сходи́ти
до сус’і́дей і забра́ти то́го п’і́wня пранци́вого, то wза́wтра одруба́йу го́лову, коб ни сми́каwса
по чужи́х хлива́х і двора́х. – Вредный, плохой, непослушный (прил.). Надо вечером пойти к соседям и забрать своего непослушного петуха-проходимца, чтобы завтра отрубить голову, то не будет
больше таскаться по чужим сараям и дворам.
СКАЛКА [ска́лка] -і, ж. р. Пляма жиру на поверхні першої страви. Зажа́рила суп з са́лом, то
хот’ кро́х’і ска́лок зве́рху пла́вайе. – Пятнышко жира на первом блюде (сущ.). Сделала зажарку
супа салом, то хоть пару пятнышек жира сверху плавает.
ХАЛЮЧИТИ [хал’у́чити] -у, иш. Наводити порядок, прибирати. Ха́ту на св’а́то хал’у́чила, а
wза́wтра приберу́ ше й с’і́ни з комо́рейу. – Убирать (гл.). Дом на праздник уже убрала, а завтра уберу
ещё и коридор с кладовкой.
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Загалом у «Мотольському словнику» представлено 458 діалектних слів (с. 8–78). Професор Г. Аркушин пише, що «це крапля в говірковому джерелі, але саме без цієї краплі не було б і самого джерела...» (с. 6). Крім того, у виданні представлено зібрані автором мотольські мікротопоніми, антропоніми
та зразки фольклору (с. 79–83).
Другу половину книжки (с. 84–134) становлять різноманітні матеріали, що розкривають особистість Д. Кульбеди: його статті та коментарі в Інтернеті, листи, жартівливі білоруськомовні вірші 4, присвячені однокласникам з Івановської гімназії тощо. Усе це, напевно, ніколи не було б
опубліковано, якби не трагічна загибель Дмитра. Ці матеріали дозволяють читачеві простежити,
зокрема, розвиток національно-мовної самосвідомості цієї «яскравої постаті українського життя
Берестейщини ХХІ століття» (с. 130).
Ось що, наприклад, писав 18-річний Дмитро в листі від 14 грудня 2007 року (оригінальний правопис тут і далі збережено): «Я, як по правди, ще сам не знаю до конца своеи позиции що до ситуации у
Загородди. Е де килька головных уплывов (украинськи, билоруски, руско-москальски), але ни один з
их мни не долыгуе. Твойи розваги на TUT.BY мають пид собою, що важно, факты. Я, як и ты, обидьвюма руками за региональне розвитте нашого краю, але добре знаю, що на сёння гете не мажливо. Як
и не буде мажливо, коли БНФ буде ля руля. И чи наогул буде мажливо, не знаю. Хто буде тримати
культуру наших дидей та батькив, колы воны самы часом не могуть (чи не хочуть) робити гэтого. Моя
маты з Мотоля, але робить у Яновы. Тры мисяцы тому родылось дитя у сестры, дык вона йому заре:
“Ой, Кирюшенька, а кто это у нас улыбается. А кто это ручками шевелит?” И що я йий скажу? Маты,
кажы до його по-нашому? Не... Нема пытання у тым, чи треба заховати свою мову, але е питанне –
кому? Чи будуть наши диты, живучи у Берести, розмовляты по-нашому. Факт, що не. Для мене гето
тупик. Нащо вси намоганни, коли знаеш, що воны марны. Але гето оно одна з думок, що мене турбують. Я одчинены для инших идей <...> Извини за стиль и язык письма, т. к. а) не владею в достаточной
мере литературным украинским (всё-таки диалект есть диалект), б) пишу RU раскладкой, не знаю как
оформить некоторые звуки и т. д. в) говорить на нашем одно, а писать другое» (c. 103).
За місяць юнак пише: «[Билоруски] вплив натто міцни, бо заставляв мене аж 2 рокі ходити
з закритими гочима (як і ше одного хлопца, але він з Іванцевич, так шо і заре розмовляє побилоруську), хоть я вже тоди добре знав – моя ридна мова зусім не билоруська, а сама по-собі,
інша <...> Украински вплив? Такого мусить і нема. Хіба форум TUT.BY. Ну і вся традиционна
культура регіону, яка доказває, шо ми – украински билоруси чи білоруски украинци, бо маїмо
“ПАШПАРТ”. Але тут друге питанне: украінци, яких ми сами називаємо хохлами, чи хто инши?
І чи є разница, ким зватися?» (лист від 24 січня 2008 року, с. 105).
Студент-медик і в столичному Мінську переймається долею рідної Берестейщини: «Стоїть Поліссе, і його сини стоять. У свойому університетові од одного хлопца почув “помалу” – і зразу до
його. А він з Березовського району. Оно шо між собою бавить – на “великом и могучем”. Кому
скажи, не повирать» (лист від 20 березня 2008 року, с. 106).
Свій намір збирати діалектну лексику села своїх предків Дмитро описує так: «Де коли самому
смішно становиться, на шо позарився. Але як почую бабини свырысадло чи охналь, то думаецца,
шо ліпш гетым словам бути записаними аби-кім, чим нияк не бути записаними!» (лист від 19 червня 2008 року, с. 107).
«А шенно в суботу сказали мні, шо товканица в Мотолі – КОВМА, а макарони (вермішель) –
ЛОКША (батько так дивок дражнить, шо єлє ворушацца). Кажу на бабей: «Мо яки слова стариї
помніте?». А вони мні: «Всі стариї дочка Мєронова собрала!» Так думаю учітельніцу тую найти
да хоть глянути, як і скільки вона назбирала (мо вона вже сама шо склала?)» (лист від 18 жовтня
2008 року, с. 109–110).
Поступово Дмитро приходить до сприйняття мотольської лексики в загальноукраїнському
контексті: «Грінченка на диску було б і натто добре, але нияк у мене не вийде приїхати: заре саме
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загрузка, тре екзамени в автошколи здавати <...> Твій аналіз мотольського лексикону супер! От
і правда добре було б поровнати гети слова з гринченковськими да глянути, скілька аутентики,
а скілька і огульного» (лист від 26 жовтня 2008 року, с. 110).
З некрологів «Памяти Дмытра Кульбеды» (с. 126–129, передрук із сайта «Наша ніва») та
«Серце преповнене любов’ю» (с. 129–134, передрук із сайта prosvit.org) постає образ талановитого, енергійного, залюбленого в свою малу батьківщину юнака. Ще в шкільні роки кристалізується
його національна свідомість. У 2008 році Дмитро вступив до брестської організації «Українська
науково-педагогічна спілка “Берегиня”» і згодом став активним організатором її заходів (день
української писемності, колядні вечори, літературно-музичний вечір «О, прекрасная Кулина»,
упорядкування поховань видатних діячів на Тришинському кладовищі в Бресті). Під час навчання й роботи в Мінську Дмитро став членом Республіканського науково-краєзнавчого товариства
«Загороддя», одним із засновників Українського товариства мови і літератури при Спілці білоруських письменників, інформаційного сайта «ПроСВІТ», представляв свій край у форумах і проектах Світового конгресу української молоді (2011, 2012) тощо.
Голова української науково-педагогічної спілки «Берегиня» Віктор Місіюк згадує: «Особлива
тема – мова. Своя, власна, родинна традиція перш за все знаходить вихід у ліричних юнацьких
віршах, написаних говіркою, які в пилу першого кохання він з часом знищить. Далій починається заглиблення у мотольську лексику. Дмитьор 5 береться за написання мотольського словника.
Праця гідна багаторічних зусиль авторського колективу, але вона дозволяє зробити колумбівське
відкриття багатства власної мови, її повноправності і своєрідної досконалості. Зрештою, брак гідності, або відчуття неповноцінності власної культури абсолютно непритаманне волелюбним мотолянам...» (с. 131).
Книга ілюстрована численними кольоровими фото, які показують Дмитра в колі товаришів,
переважно в туристичних походах: на велосипедах, байдарках, лижах. На четвертій сторінці обкладинки подано фото трьох рукописних карток до словника (слова скалка, соломаха, пранцивий) – тож читач має змогу побачити, на якому етапі опрацювання матеріалу обірвалася авторська
робота...
«Мотольський словник» Дмитра Кульбеди зацікавить не тільки діалектологів, але й тих, хто
досліджує сучасні міжмовні та міжетнічні контакти, складні процеси формування національної
самосвідомості.

Примітки

Див.: URL : http://prosvit.org/помер-дмитро-кульбеда/.
Перша писемна згадка про поселення Мотоль на річці Ясельді належить до 1422 року (Литовська метрика). Нині це третє за кількістю населення село (агромістечко) у Брестській області – 3772 особи (2014).
У Мотолі народився перший президент Ізраїлю Хаїм Вейцман (1874–1952). Велику єврейську громаду
Мотоля під час Другої світової війни знищили нацисти.
3
Професор Г. Аркушин досліджував мотольську говірку 2010 року; вона представлена в його збірнику
діалектних текстів з Берестейщини. Подано там і тексти, записані від бабусі Дмитра Кульбеди, а також
короткий монолог самого хлопця, де він каже: «Мої батьки з Мотоля, сам я живу з ними в Рудску, але натто
люблю їздити до Мотоля, бо це моє місто. Коли я заїжаю до баби з дідом, я себе почуваю натто добре...»
(Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти). Луцьк, 2012. С. 235).
4
Підлітковий нік Дмитра – knopkabelarus – свідчить, що його шлях до усвідомлення себе українцем
аж ніяк не був простим.
5
Дмитьор – мотольський варіант імені.
1
2

Юрій Бідношия
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Сьогодні в Україні триває процес становлення історичної урбаністики, розширюється когорта
зацікавлених дослідників щодо вивчення проблемних аспектів міста як єдиного соціокультурного
організму, в якому функціонує низка взаємопов’язаних механізмів, що забезпечують сталий розвиток або ж навпаки демонструють регресивний етап його існування.
Пошуки в царині історичної урбаністики в сучасних умовах поступово набувають більш системного характеру. Свідченням чого є гуртування науковців на базі різноманітних громадських
організацій та проектів, колективні роботи щодо розробки й утілення на місцях декомунізаційних
практик тощо. Також варто наголосити на інтенсифікації опублікування результатів своїх студій,
представлення їх для обговорення на різних майданчиках заради можливості ефективного теоретичного і прикладного їх застосування.
У фокусі пропонованого огляду – книги, в яких з точки зору історичної урбаністики досліджено два українських міста: Вінниця й Рівне. Певною мірою поєднання цих праць зумовлено
тим, що описуються послідовні хронологічні періоди. Спільними для цих видань є аналогічний
вибір авторами маркерів розвитку міста, спроби знайти важелі та механізми функціонування
міста з погляду соціокультурного й адміністративного вимірів, економічного поступу / занепаду, розвитку демократичних ініціатив та формування громадянської спільноти в урбаністичних регіональних центрах. Тому аналіз цих книг дозволяє міркувати про формування «єдиної»
концепції щодо характеристики історичної вісі розвитку міста як об’єктивного явища впродовж
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., вочевидь крізь призму основних положень обраних видань. Таким чином, для запропонованого огляду обрано книги Т. Кароєвої «Історія має право
сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття...» [3] та М. Гона «Ro w
́ ne: обриси зниклого
міста» [2], які вийшли друком у 2018 році. Вагомим чинником також є те, що обидва автори
апелюють до сучасності, вони не замкнені в хронологічних межах досліджень, їхня мета полягає
в тому, аби показати спадкоємність і тяглість історичного поступу міста не лише в окремому історичному епізоді, але й загальній оптиці урбаністичної історії України.
Монографічне видання Т. Кароєвої «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого
майбуття...» присвячене періоду 1897–1917 років. Обрання саме цього історичного відрізку детерміновано спробою авторки підкреслити / осмислити процес разючої модернізації міста, специфіку
економічного поступу, що стало можливим завдяки виваженій програмі самоврядування й наявності
необхідного кадрового потенціалу – освічених кіл, які здатні реалізовувати ініціативи. Т. Кароєва
зазначає, що «освічені кола чітко уявляли собі, яким має бути цивілізоване місто» [3, с. 4], вони
змогли приймати відповідальні рішення в складних умовах [3, с. 23–31; 4]. Загалом, в оптиці формування громадянського суспільства, процесів становлення ефективного самоврядування, освітнього
розвитку міста – поступово вибудовується концептуальна основа пропонованого видання.
З іншого боку, авторка пропонує читачам поміркувати над питаннями, чому саме у Вінниці вдалось реалізувати програму розвитку і чи дійсно була ця програма такою інноваційною чи то навіть «феноменальною», зважаючи на суміжні історико-економічні показники в урбаністичному зрізі
хоча би Подільського регіону. Наводячи низку позитивних відгуків діячів того часу щодо розвитку

105

www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2019

ІМ

Ф

Е

міста на початку ХХ ст., Т. Кароєва водночас скептично ставиться до них, піддаючи сумніву їхню
прямолінійність та однозначність. Але головне методологічне питання авторки: чи існують наразі
інструменти, за допомогою яких можна вимірювати ступінь розвитку міста в той чи інший період?
Структурно монографія Т. Кароєвої складається із п’яти розділів, що охоплюють окремі царини
аналізу поступу Вінниці у досліджуваний час: економіка, соціокультурний зріз, благоустрій, соціальний і людський капітал тощо.
Перший розділ присвячено питанню стартових передумов, себто характеристиці основних показників стану міста наприкінці ХІХ ст., напередодні досліджуваного періоду. Т. Кароєва подає
читачу для міркувань кілька ввідних мотивів. Зокрема, хоча Вінниця у цей час – повітове місто,
однак саме в ньому функціонує чимало державних установ, що дає підстави вважати її адміністративним осередком. Військовий характер міста створював дискомфорт для громадян, але водночас
був ще одним стимулом для поступу його інфраструктури.
Вартий уваги й аналіз авторки щодо історичної динаміки збільшення населення міста за рахунок міграційних потоків, базований на порівняльному матеріалі найбільших міст Поділля. Діяльність місцевої влади передусім спрямована на те, щоб місто було комфортним для городян і
прийшлих. Вочевидь дана теза певною мірою перегукується зі сучасними реаліями [1]. На основі
зведених економіко-статистичних показників другої половини ХІХ – початку ХХ ст., авторка
констатує, що Вінниця не була економічним осереддям на Поділлі [3, с. 36], водночас підкреслюючи, що місто поступово перетворюється на військовий, освітній та культурний центр регіону.
У другому розділі «Модернізація економічного простору», дослідниця на основі ключових напрямів промислово-господарського розвитку означила декілька суттєвих тверджень. По-перше, Вінниця є прогресивним містом, із багатогалузевою економікою (насамперед харчовою), з інноваційним
характером виробництва. По-друге, Т. Кароєва наголосила на неоднозначному впливі залізниці на
розвиток міста: воно розширилось та отримало додаткові прибутки, утім аналогічні показники міст
Балти і Проскурова дали підстави говорити про стриманий характер такого впливу, утримуючись
від його перебільшення. Залізниця стимулювала економічний поступ, однак його рівень варіювався
наявністю супутніх чинників. По-третє, авторка розкрила фінансові показники бюджету та специфіку кредитування як інструментів для розвитку міста, ще раз підкреслюючи тезу, що міській владі
вдалось не тільки залучити, але й реалізувати програмовий задум розвитку міста.
Явний перегук із сучасністю також має змістове наповнення третього розділу, в якому розглянуто
специфіку благоустрою міського простору. Зокрема, йдеться про комплекс зусиль міської адміністрації для створення комфортних умов життя городян. Аргументом ефективності цих дій стало публікування значної кількості путівників, що свідчило про необхідність і затребуваність надання довідкової інформації про місто [3, с. 58]. Т. Кароєва виокремила два основних напрями вдосконалення
благоустрою міста: об’єкти інфраструктури (електропостачання, водогін, транспорт тощо) та сфера
обслуговування (мережа готелів і магазинів). Переконливою видається позиція авторки про те, що
саме на початку ХХ ст. культурний ландшафт міста набуває нинішнього урбаністичного вигляду.
На сторінках четвертого розділу – «Соціокультурне середовище як показник якості життя»,
авторка міркує про значущість фінансової безпеки, системи охорони здоров’я, реалізації соціальних проектів у контексті розвитку міста досліджуваного часу. Т. Кароєва наголошує на існуванні
продуманої стратегії та її системності під час розбудови таких органів та інституцій. Заслуговує на
увагу теза про те, що саме освітня галузь виявилась ядром для потужного розвитку Вінниці кінця
ХІХ – початку ХХ ст., саме в цій сфері було закладено кадрову безпеку міського управління.
Цілком слушно Т. Кароєва акцентувала увагу на питаннях етноконфесійної та гендерної оптик
дослідження освітнього поступу в розрізі загальноукраїнських / регіональних тенденцій розвитку
системи освіти.

106

www.etnolog.org.ua

Рецензії та огл яди

ІМ

Ф

Е

Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. є часом розбудови мережі закладів культури та сфери
дозвілля в місті. В урбаністичному ландшафті з’являється низка об’єктів громадського призначення (бібліотека, народні доми тощо) із загальним доступом для всіх прошарків населення.
Показовою в цьому контексті є підтримка міської влади щодо будівництва та реалізації таких
проектів. Дозвіллєва складова зосередилась навколо офіційних заходів (відзначення ювілейних
дат), «глядацького дозвілля», спортивних перипетій, пам’яткоохоронного руху та зацікавлень у
діяльності преси в місті.
Утім, в розрізі внутрішніх реалій та аналізу політики самоврядування в місті заслуговує на увагу хоча б адміністративно-бюрократична судова суперечка з приводу організації та облаштування
краєзнавчого музею в місті впродовж 1917–1918 років, колізій щодо виділення для цього музею історичної будівлі «Мурів». Цю кампанію представляли міська дума, опонентом якої був відомий діяч
та етнолог, ініціатор пам’ятко-охоронного руху на Поділлі Ю. Александрович. Судовий спір мав
тривалий характер, задля його вирішення як арбітри були залучені центральні органи влади (відповідні міністерства Української Держави П. Скоропадського та УНР). З огляду на вказані перипетії
у місті постає питання – чи справді картина взаємодії «міська влада – населення» була ідилічною?
Останній, п’ятий розділ монографії присвячено проблемі соціального капіталу міста (термін за
П. Бурдьє та Р. Патнемом). Авторка розмірковує щодо механізмів функціонування колективної
пам’яті вінничан досліджуваного періоду. Провідним мотивом у пам’яті вінничан того часу є «скиглення про провінціалізм міста». Фактично лише на початку ХХ ст. матриця культури пам’яті
концептуалізується на основі презентаційних текстів із проблем історії Вінниці як міста «з давнім історичним корінням <...>, традицією самоврядування та боротьби за свої права» [3, с. 103].
Окремі сюжети функціонування історичної пам’яті городян Т. Кароєва закарбувала на підґрунті
матеріалів судових справ, що стосувалися перейменування вулиць та історії міста. Не менш важливою є апеляція науковиці до сучасної пам’яті вінничан, підвалини якої були закладені саме в
досліджуваний період.
Крім того, переконливою видається позиція авторки про те, що на рубежі ХІХ – ХХ ст. склалися передумови щодо становлення громадянського суспільства у Вінниці. Це, насамперед, аспекти взаємодії міської влади з городянами, діяльність низки громадських організацій як форм
самоорганізації містян. Авторка актуалізує питання щодо чисельності цих організацій, їх націо
нального складу, підкреслюючи, що превалюючими були єврейські та польські органи громадського руху, тоді як кількість українських була мінімальною [3, с. 105–120]. Варто зазначити, що
аналогічна тенденція простежується й у Рівному [2].
Окрему увагу приділено людському капіталу міста, поняття якого авторка інтерпретує як «знання і здатність людини давати прибуток» [3, с. 120]. З огляду на це, у монографії подано характеристику ключових «дійових осіб», які зіграли вагому роль у поступовому розвитку міста, зокрема
М. Оводов, Г. Артинов, Д. Гейден, П. Адріанов та ін. Дослідниця слушно наголошує не тільки
на індивідуальних якостях, мотивах і роботі діячів, але й на наявності їх командної співпраці, що й
детермінувало успіх започаткованих ними ініціатив.
Однією з важливих переваг книги Т. Карової є те, що в ній уміщено аргументи полікультурної
візії трансформації міста, моделі толерантного сприйняття окремих громад міста, вочевидь не позбавлених конфліктногенного характеру, однак успішної взаємодії.
Специфічних рис набула урбаністична історія Рівного в міжвоєнний період першої половини
ХХ ст., про що веде мову М. Гон у своїй монографії «Równe: обриси зниклого міста». Автор
екстраполює увагу переважно на єврейській громаді Рівного, мотивуючи це її чисельністю (євреї
становили більшість населення міста). Водночас він здійснив спробу концептуалізувати проблему
культури пам’яті міста як полікультурної спільноти.
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Лейтмотивом зазначеного видання є спроба реконструкції образу Рівного міжвоєнного періоду
крізь оптику суспільно-політичних процесів, економіки та громадських рухів. Важливим аспектом
авторської позиції також є показ міста на тлі урбаністичного розвитку регіону, порівняльних аналогій у царині різноманітних маркерів і показників (статистики, економіки, чисельності громадських організацій тощо). Автор намагається проявити обличчя міста на основі моделі виваженої
співпраці громад, які мешкали в Рівному (зауважимо, що в досліджуваний період місто перебувало у складі Польської держави, що також накладало свій відбиток на його розвиток).
«Червоною ниткою» в книзі М. Гона проходить тема історичної пам’яті міста, специфіки її функціонування й представлення в сучасному урбаністичному просторі Рівного, спроби вироблення
концептуальної моделі пам’ятання рівнян. Однією із сильних ознак книги є всебічне використання
документів особового походження, передусім щоденників. Автор щоразу наповнює різні історикотематичні сюжети («сухі» для читача зведені чисельні показники) спогадами сучасників тих подій,
намагаючись проявити дійсність зсередини, показати сприйняття окремих подій / об’єктів пересічними мешканцями Рівного.
Книга М. Гона «Row
́ ne: обриси зниклого міста» складається з трьох розділів, кожен із яких в
синхронному зрізі проявляє специфіку різних ракурсів розвитку / занепаду Рівного в досліджуваний період.
Розділ 1 присвячено розкриттю специфіки суспільно-політичного життя міста у міжвоєнний період. Переконливими видаються спроби автора виокремити різні проекції міжетнічної взаємодії, акцентуючи увагу на її толерантному та взаємовигідному характері. Свідченням чого, зокрема, на думку
М. Гона, є розташування сакральних споруд представників різних віросповідань пліч-о-пліч [2, с. 14–
15]. На користь цієї тези автор зауважує, що в щоденних практиках рівнян відбувалось нівелювання
опозиції «свій-чужий» (крізь призму етнічних і релігійних мотивів). На підвалинах узагальнення зібраних матеріалів і джерел, М. Гон констатує, що Рівне не було центральною локацією суспільно-політичних перипетій, утім вирізнялось як центр громадського та культурного життя. Зазначимо, що цей
висновок певною мірою є суголосним міркуванням Т. Кароєвої, про що йшлося вище.
Обережними та близькими до об’єктивності видаються спроби автора підняти питання єврейсько-українських взаємин під час Першої світової війни та Української революції – однієї зі
складних сторінок історії цих відносин.
У другому розділі монографії розглянуто специфіку економічних зростань / потрясінь у місті під
впливом історичних реалій 1920–1930-х років. Новаторським видається підхід автора побачити динаміку економічної матриці крізь культурний ландшафт. Автор веде читача вулицями Рівного, акцентуючи увагу на будівлях, в яких перебували підприємства, об’єкти інфраструктури тощо. Загалом,
М. Гон констатує повільний економічний розвиток, незважаючи на вигідне географічне положення
(магістраль «Львів-Київ-Варшава»); відзначає його аграрний характер, відсутність промисловості.
Доволі скромною, на нашу думку, є визначення ролі ремісників / ремісничих об’єднань в економіці міста. Адже за відсутності промислового обороту, саме вони відігравали винятково важливу роль
у забезпеченні та обслуговуванні мешканців товарами широкого вжитку.
Третій розділ пропонованого видання присвячено діяльності громадських організацій, які займались насамперед проблемними питаннями єврейської громади Рівного. Автор під кутом зору демократичних ініціатив намагається висвітлити громадські проекти різні за успіхом реалізації, питання
«єврейського» самоврядування міста досліджуваного періоду. М. Гон докладно характеризує історико-політичні та економічні передумови до формування мережі громадських єврейських організацій
у Рівному, які ініціювали створення товариств взаємодопомоги.
В епілозі М. Гон подає короткий історичний екскурс подій 1939–1941 років у Рівному, під
час якого внаслідок політичних акцій тоталітарних режимів загинула значна частина містян.
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Свою розповідь автор завершує трагедією розстрілу єврейської громади нацистами в листопаді
1941 року. Наприкінці М. Гон слушно, крізь призму практик пам’ятання, здійснив спробу «прокласти місток» між минулим і сучасним Рівного, намагаючись показати сьогодні незримий образ
міста першої половини ХХ ст.
Підсумовуючи зауважимо, що студії із історичної урбаністики є сьогодні надзвичайно затребуваними в інформаційно-гуманітарному просторі з огляду на проблеми осмислення історичних
подій ХХ ст., а саме – катастроф голодоморів і війн, перманентних міграційних рухів тощо.
У запропонованих виданнях авторами було визначено тенденції та рушійні сили розвитку явища
«місто» на підґрунті обраних тематичних векторів і зацікавлень. Їхня подібність і певна суголосність
свідчать про етап концептуалізації проблеми загалом і поступового вироблення уніфікованої матриці
урбаністичних студій початку ХХІ ст.
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Віталій Іванчишен

Ткачук А., Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади
або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний
модуль). Київ : Легальний статус, 2016. 152 с.

Розвиток територіальної організації влади на місцях сьогодні стала топовою темою серед науковців. Активізує такі дослідження поява можливостей за рахунок фінансової і організаційної
підтримки з боку міжнародних організацій у межах спільних європейсько-українських проектів із
розвитку системи управління на регіональному рівні. За час проходження реформи децентралізації
сучасні дослідники шукають відповіді на запитання щодо можливостей покращення за допомогою
різних «інструментів» системи місцевого самоврядування, зокрема вдосконалення законодавчої
бази, прийняття вдалих управлінських рішень, підвищення рівня соціальної комунікації, залучення найефективніших історичних, культурних чи природних ресурсів громади. Реформа дала
підґрунтя для прогресивних міркувань у сфері управління соціальним капіталом у межах визначеної територіальної одиниці. За визначенням американського політолога Р. Патнема «соціальний
капітал – це норми поведінки, які формувалися впродовж тривалого часу і для майбутнього суспільства він є важливішим за реальний (грошовий) капітал. У його основі лежить наявність чи відсутність анонімної довіри, тобто довіри до інституцій, а не тільки до родичів чи друзів» [1, с. 21; 3].
У контексті характеристики внутрішніх і зовнішніх ресурсів для ефективної розбудови громади сформовано ключові позиції наукової праці А. Ткачука і М. Дацишина «Внутрішні та зовнішні
ресурси для розвитку громади або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади?», в якій
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представлено європейські практики з означеної проблеми. Дослідники синтезують європейський досвід на місцевому ґрунті. Проект розроблено за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» в межах запровадження проекту «Підтримка розвитку
об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області». Видання має формат навчального посібника, поділеного на модулі, наприкінці яких задля закріплення основних положень щодо розвитку
громади за рахунок активної мобілізації її внутрішніх і зовнішніх ресурсів, пропонуються запитання
для самоперевірки та додаткового вивчення. Підсилюють практичну сторону навчально-наукового
видання приклади успішних стартапів, які подано у загальній авторській стратегії. Структура книги
складається з п’яти розділів, кожен з яких містить підрозділи, що розкривають вдалі підходи до
визначення конкретних ресурсів. У вступній частині стисло зроблено виклад посібника. Підсилено
дослідження оформленими додатками: перший – у вигляді витягу з переліку діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та можуть бути корисними для розвитку
громад; другий включає рейтинг міст України за оцінкою якості надання послуг.
У дослідженні прослідковується важлива теза, що ресурс розвитку громади саме в соціальному капіталі спільноти, тобто її людських ресурсах. В умовах глобального розвитку сучасного
суспільства можна тлумачити поняття «громада», не обмежуючи його лише географічними кордонами, а вбачати в ньому добровільне об’єднання людей на основі спільних цінностей [2]. Із таким
трактуванням перегукується і тлумачення терміна «громада», поданого в першому розділі рецензованої праці: «Громада – цe спільнота людей, котрі усвідомлюють себе громадянами-членами такої громади на основі спільних цінностей, традицій, ритуалів і консенсусного бачення майбутнього
своєї спільноти» [1, с. 9].
Значно оживлюють текст посібника наведені успішні проекти українців, котрі за браком належних матеріальних ресурсів і джерел прибутку в своїй громаді, змогли досягти успіху, відкривши власну справу (кооператив) в аграрній галузі. Саме брак ресурсів спонукав їх до пошуку нових ідей і розвитку. До внутрішніх ресурсів автор зараховує активних і здібних людей
громади, що є важливим саме на місцевому рівні. В індивідуальному вимірі – це молодь (від
шкільних років), люди похилого віку (залучення їх до передачі досвіду молодому поколінню,
що забезпечуватиме зайнятість літніх людей), місцеві творчі особистості, громадські активісти, а в контексті організацій і спільнот – релігійні громади і громадські неурядові організації.
Вагомим чинником для розвитку громади є самоідентифікація мешканців із громадою усіх її
населених пунктів і місцевий патріотизм. Автор цілком слушно наголошує на тому, що потрібно
шукати події, символи, які об’єднають окремі соціальні групи і громади в цілому. Підтвердженням цього є світова практика культивації місцевого патріотизму [1, с. 50]. Автором також наведено приклад налагодження партнерських відносин, взятий зі шведської форми партнерства,
яка полягає у створенні «гуртків за інтересами» для дорослих. Це так звана шведська народна
освіта (foltbildning), яка реалізується через діяльність курсів, гуртків, культурних заходів у вигляді шкіл для навчання дорослих (folthögskola) та навчальних об’єднань (studieforbundet). До
такої неформальної частини системи навчання щорічно долучаються кілька мільйонів шведів
[1, с. 59]. Важливим ресурсом для розвитку громади є використання місцевих унікальностей,
наприклад, регіональних національних страв, що формують «традиції місцевого смаку» і можуть бути візитівкою громади; пам’яток природи (тисячолітні дуби тощо).
Окремо в праці охарактеризовано зовнішні ресурси громади. Одним із таких фундаментальних
ресурсів розвитку територіальної спільноти вважається інформація. У праці наголошується на потребі формування інформаційного простору громади, оскільки, на думку автора, «комунікація є
ключем до розбудови соціального капіталу громади». Зовнішніми ресурсами також є приватні й
бюджетні інвестиції, міжнародна допомога (гранти), земляки-емігранти. Підтримка контактів з
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останніми може вилитися в додаткові можливості у просуванні інтересів громади [1, с. 91–92].
У тексті є вдалі вставки, де проводяться паралелі щодо ходу реформи децентралізації у країнах
Європи. Приміром в Італії, де історичні прообрази громадянського суспільства (автономні університети, церковні братства, цехи) стали суттєвими важелями успішного проведення реформи на
півночі країни, на відміну від її південної частини, яка не володіла такими історичними нормами
поведінки в суспільстві й для якої була притаманна традиція монопольної влади. Посилаючись на
думку Роберта Девіда Патнема, автори зазначають, що успіх чи невдача реформи залежить від
минулого народу. А чинник минулого проявляється саме через соціальний капітал [1, с. 20–21].
Отже, аналіз сучасних досліджень, в яких відображається позитивний зарубіжний та історичний вітчизняний досвід щодо розкриття потенціалу громади, створення інститутів самоорганізації
мешканців, налаштовує на подальші наукові пошуки подібних механізмів у закладенні економічних підвалин для успішного соціокультурного буття сучасних українських громад.
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Турек В., Коваленко С. Чеські стопи в Україні: історія чеського села Мала
Зубівщина. Прага, 2018. Кн. 1. 592 с.
Наукове дослідження В. Турека та С. Коваленка «Чеські стопи в Україні: Історія чеського села
Мала Зубівщина» є доволі вдалою спробою монографічного вивчення окремого населеного пункту – села Мала Зубівщина Коростенського району Житомирської області. Метою роботи став
пошук нових відомостей щодо історії заснування колишньої чеської колонії, з’ясування характеру
традиційної духовної та матеріальної культури його мешканців, розвитку їхніх стосунків (суспільних, міжконфесіональних, міжетнічних тощо).
Варто наголосити, що вивчення історії та традиційного побуту конкретних локальних спільнот належить до актуальних напрямів сучасної вітчизняної етнологічної науки, започаткованих
в Україні ще наприкінці ХІХ ст. й розвинутих у 1920–1930‑х роках ученими Етнографічної
комісії ВУАН (Кабінет монографічного вивчення села). Серед таких науковців назвемо імена
Н. Дмитрука, Н. Заглади, В. Кравченка, А. Оніщука, В. Петрова та інших дослідників. Можемо стверджувати, що В. Турек і С. Коваленко продовжили успішну справу попередників і
здійснили студіювання с. Мала Зубівщина, враховуючи накопичений науковий досвід. Працюючи в архівах, і водночас реалізуючи на практиці одну з провідних етнологічних методик,
а саме – стаціонарного (довготривалого) опрацювання окремо вибраного соціокультурного
об’єкта, – вони зібрали та обробили унікальний за своїм змістом історичний та етнологічний
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фактаж, який унаслідок сучасних глобалізаційних та асимілятивних процесів має тенденцію до
швидкого зникнення.
Отже, книга «Чеські стопи в Україні: Історія чеського села Мала Зубівщина» складається з передмови, п’ятнадцяти розділів, словника термінів, списку абревіатур і скорочень, іменного покажчика.
У передмові автори надають стислі пояснення щодо хронологічного порядку розміщення відомостей та висловлюють щиру подяку всім, хто допомагав у підготовці роботи.
Наступні вісім розділів книги складаються з наративних матеріалів. Спосіб психологічного зближення, що його було використано дослідниками, дозволив їм записати від респондентів – нащадків
колишніх чеських переселенців (тепер реемігрантів, що мешкають у різних куточках Чехії) – значний обсяг інформації. Насамперед, його тематика охопила усноісторичні розповіді: спогади про
Другу світову війну та рееміграцію чехів унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції,
спомини про видатних земляків, а також оповідки про господарську діяльність місцевих мешканців
(хмелярство), сільське дозвілля (симфонічний та духовий оркестри), традиційні календарні свята та
родинні обряди, пов’язані з весіллям, народинами, проводами до армії, похороном.
Окреме зацікавлення викликали етнографічні записи З. І. Мячиної, подані В. Туреком і С. Коваленком у дев’ятому розділі книги. Зібрані дослідницею дані впродовж 1962–1972 років було
вперше оприлюднено в дисертаційному дослідженні «Очерки языка чешского говора села Малая
Зубовщина на Украине: фонетика, морфология, лексика», Мінськ, 1974). Матеріали З. І. Мячиної
істотно доповнили відомості щодо господарських занять чехів (бджільництва, лозоплетіння, бондарства, вирощування хмелю, льону), родинної та календарної обрядовості тощо.
У десятому та одинадцятому розділах монографії представлено архівні документи, що висвітлюють різноманітні сторони життя чехів на Житомирщині протягом другої половини ХІХ–ХХ ст.:
договори купівлі-продажу, особиста переписка колоністів, посвідчення, чисельні клопотання та заяви (1873–1922); нагородні листи та особові картки в’язнів німецьких концтаборів (1943–1945);
Постанови уряду Чеської Республіки про переселення радянських громадян чеського та словацького походження, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у ЧСФР, звіти та
статистичні дані щодо рееміграції (1990) тощо.
Дванадцятий і тринадцятий розділи видання містять статистичні дані щодо перепису населення в чеських колоніях Зубівщина та Стремигород у 1897 році. У таблицях представлено інформацію щодо віку, віросповідання, місця народження, сімейного та суспільного стану поселенців,
їхньої рідної мови, основних прибутків і додаткового доходу.
У чотирнадцятому розділі монографії представлено мапу с. Мала Зубівщина на 1991 рік із нумерацією садиб, нанесених на неї, і списком їх власників. Цікаво, що поряд із офіційною (публічною) інформацією автори подають вуличні прізвиська мешканців села, назви кутків, шляхів тощо.
У п’ятнадцятому розділі книги зібрано понад 60 зразків старовинного пісенного фольклору
різних жанрів і тематики, віднайдені дослідниками в рукописному пісеннику кінця ХІХ ст., що
належав місцевому музиканту В. Вольфу.
У словнику термінів відображено пояснення щодо застарілих одиниць вимірювання, адміністративно-територіальних частин, архаїчних назв тощо. У списку використаних абревіатур надано
пояснення близько 100 скороченням. Іменний покажчик нараховує понад 970 імен.
Отже, В. Туреком і С. Коваленком було зроблено велику наукову працю. Використовуючи історико-системний метод дослідження та режим безпосереднього наукового спостереження, автори
зуміли зібрати й систематизувати величезний обсяг історико-етнографічного матеріалу, який істотно
доповнить уже відомий масив інформації щодо життєдіяльності чеських етнічних спільнот в Україні.
Наголосимо, що монографія В. Турека та С. Коваленка справляє позитивне враження й стане в
нагоді широкому колу читачів, які цікавляться історичним краєзнавством і регіональною історією.

Марина Курінна
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Lewin E., Bick E. Introduction: Civil religion and nationalism on a godly-civil
continuum. Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism and Political
Inf luence. Ariel University, 2016.
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Позиція двох ізраїльських дослідників Е. Левіна й Е. Бік цікава для України передовсім з огляду на досвід Ізраїлю у формуванні нової громадянської (цивільної) релігії. Ізраїльтяни (за тисячі років поневірянь)
лише у ХХ ст. змогли переступити через релігійно-світоглядні бар’єри і створити власну державу на історичній батьківщині. Перед ними постало складне завдання: виробити баланс між архаїчним і модерним
компонентами громадянської ідентичності. Україна і нині має досить фрагментовану цивільну релігію, яка
полягає в різному ставленні до тих чи інших історичних персоналій, подій, що стало наслідком тривалого
періоду бездержав’я, подібно ізраїльтянам, у складі різних держав, кожна з яких мала власну культурнополітичну специфіку. Попри це, з початком російської агресії став помітно відчутний прогрес у зусиллях
уніфікувати «національний громадянсько-релігійний культ», який передбачає відхід від ідеологем про
героїчні, спільні з Росією, сторінки історії, системну й відносно послідовну декомунізацію, виведення
із забуття низки подій та персоналій, які свідомо чи несвідомо випали з українського інформаційного
поля, а також формування власне українського пантеону героїв і створення нових національних свят.
У цьому контексті варто зазначити, що в українському суспільстві чиниться спротив деяким із цих
ініціатив, що є наслідком як складного економічного становища, так і засилля радянських стереотипів
у значної частини українців.
Попри загалом не новий характер концепції цивільної релігії, дослідники намагаються конкретизувати її джерела та вплив на суспільство, а найважливіше – компоненти цього феномену.
Одними з основоположних складових такого явища є націоналізм і патріотизм. Ці поняття – дуже
подібні, однак детермінування їхніх відмінностей мають дискусійний характер. Обидва явища є
«сильним вираженням непорушних зв’язків» зі своєю країною та своїм народом і передбачають
стійку підтримку притаманних їм цінностей. Вони – глибока емоційна ідентифікація з культурою
і символами певної країни.
Головна відмінність націоналізму, на думку дослідників, – це його антиклерикальний характер,
який уможливив витіснення традиційної релігії. В Україні ми маємо власну специфіку, оскільки період найбільшої денаціоналізації українців припав на часи гонінь і на релігію. Для багатьох
українців їхня майже підпільна релігійність у тій чи іншій формі стала можливістю зберегти частину етнічної або національної ідентичності. Серед українських націоналістів можна виокремити як
прихильників традиційного християнства, так і язичництва (східнослов’янського або навіть ірміністсько-германського), і, меншою мірою, атеїзму. У Європі, ймовірно, націоналістичний антиклерикалізм був наслідком засилля Римського престолу в його намаганнях впливати на національний
суверенітет багатьох держав, а також його опорою на відсталі феодально-аристократичні порядки.
Патріотизм же передбачає лояльність до країни та її жителів, усвідомлення політичної єдності,
яка не пов’язана зі ставленням до політичного режиму в державі. Дана лояльність потребує певної
перевірки, тому її яскравим вираженням, за Е. Левіном й Е. Бік, є військова служба та участь у
бойових діях, під час яких людина ризикує власним життям за сповідувані цінності своєї держави.
Українські реалії підтверджують, що 2014 року чоловіки і жінки різних політичних поглядів виявили свій патріотизм саме у формі добровольчого руху, який, разом з українськими регулярними
збройними силами, зміг завадити повномасштабному наступу Кремля. Водночас Україна є унікальним прикладом організації її громадян у волонтерський рух, який допоміг, а в деяких випадках
і замінив у найскладніший час, спеціальні служби логістичного забезпечення українських вояків.
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Автори дослідження звернули увагу й на те, що патріотизм передбачає наявність ритуалів, які у
своїй сутності подібні до релігійних, проте зазвичай мають мілітаристську природу, бо представлені
передусім парадами, публічним виконанням гімну, підняттям стягів та паломництвом до визначних
місць тощо. Вони були створені задля того, аби встановити необхідну єдність між особистим і публічним виміром, а первинним етапом їх передачі соціуму є школа. Науковці називають об’єднання
шкільної системи освіти і патріотичних ритуалів «національною літургією». Проте українська система патріотичних ритуалів остаточно досі не сформована і перебуває під значним впливом «радянської
політичної обрядовості», оскільки саме в СРСР, на противагу релігійним обрядам, було розроблено цілу систему нових комуністичних ритуалів. Окрім пов’язаних з військовою справою обрядодій,
ми маємо низку офіційних скорботних днів зі власною специфікою вшанування, однак їх засилля в
українських медіа, останнім часом, може стати чинником підтримки стану перманентної суспільної
фрустрації, оскільки формує обивательський образ країни чи нації жертв, а не переможців. З позитивного боку оцінюємо новий ритуал надання українським військовим формуванням нових імен,
пов’язаних з національною історією, а не подіями Другої світової війни, як це було в Радянській армії.
Як зазначають ізраїльські автори, принцип безсмертності безпосередньо єднає патріотичні
почуття з релігійними практиками. Він полягає у вшануванні героїв, котрі певним чином вплинули на хід історії своєї держави. Це поєднує минуле і майбутнє в єдине патріотичне почуття.
Для України принцип безсмертності є дуже показовим, оскільки ще із часів формування українського національного руху став важливим його елементом. Яскравим прикладом може слугувати
могила Т. Шевченка, яка, на відміну від інших творців класичних національних літератур, стала
місцем громадянсько-релігійного паломництва свідомого українства. Також Україна мала немалу
кількість прикладів групової жертовності, як-от герої Крут чи Небесної Сотні. Новиою, водночас
трагічною традицією для українських міст і сіл, стало формування на місцевих кладовищах алей
героїв, загиблих на війні з російським окупантом.
На думку Е. Левіна й Е. Брік, важливим компонентом громадянської релігії та патріотизму є
інститут соціальних агентів, або національних лідерів, які безпосередньо впливають на розвиток
чи, навпаки, занепад тих чи інших релігійно-цивільних практик. Національний лідер та національна еліта мають бути еталонними патріотами, якщо зацікавлені у стабільній лояльності громадян до
країни. Водночас у таких діях часто мають місце різноманітні технології маніпулювання масами.
Деякі дослідники, зокрема Г. Моска й Е. Гобсбаум, взагалі вважають наявність цивільної релігії наддемагогічним механізмом маніпуляцій. Український нещодавній революційний досвід продемонстрував, що дані припущення мають живі приклади. Сучасна політична верхівка України,
постійно наголошуючи на подвигу загиблих під час подій Революції Гідності, фактично створює
ефект часто перебільшеної залученості владних мужів до згаданих трагічних і героїчних подій.
Е. Левін і Е. Бік підсумували, що тип суспільства визначає модель співвідношення традиційної (божественної) і громадянської (цивільної) релігій. Загалом даних моделей може бути
п’ять: 1) превалювання божественної релігії; 2) превалювання цивільної релігії; 3) незначне переважання божественного типу релігії; 4) незначне переважання цивільного типу релігійних
практик; 5) відносна рівність між обома типами релігій. Українську модель можна класифікувати як суспільство з переважанням традиційної релігії. Значною проблемою донедавна була
неканонічність проукраїнськи налаштованих православних релігійних організацій, що давало
змогу проросійській церкві бути монополістом, транслюючи значний масив мотивів ставлення
до тих чи інших українських подій та особистостей. Нинішня українська церква, за умови перебування поза українським політикумом, зможе стати ретранслятором нової, власне української,
релігійної ідентичності та позитивно впливати на українську громадянську ідентичність.

Олексій Дєдуш
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На обкладинці світлина Ю. С. Лінкова (парубок біля колони. Черкащина. Чорнобаївський р-н,
с. Митьки (нині затоплене). 20-і рр. ХХ ст.) з видання: Сільська фотографія Середньої
Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст. : колективна монографія / М. П. Бабак, О. С. Найден,
В. К. Борисенко, М. В. Борисенко [та ін.] ; наук. ред. О. С. Найден ;
відп. ред М. П. Бабак. Київ : Інтертехнологія-Черкаси, 2014. 720 с. С. 335.
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