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[Editoral] (2022) On the Occasion of the 60th Anniversary of Birthday of Viktor Kosakivskyi. Folk
Art and Ethnology, 1 (393), 5–8.

ДО 60-РІЧЧ Я З ДН Я Н А РОД Ж ЕНН Я
ВІКТОРА КОСА К ІВСЬКОГО
31 січня 2022 року славний 60-річний
ювілей відзначив відомий український
етнолог, археолог, фольклорист та краєзнавець,
музейник і народний майстер, кандидат
історичних наук Віктор Афанасійович
Косаківський.
Колектив
Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики
та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
щиро вітає колегу зі знаковою віхою творчого
та наукового життя, пишається тісною з
ним співпрацею, що проявлена в низці
дослідницько-видавничих проєктів.
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Народився В. А. Косаківський у смт Чечельник Вінницької області. У 1977 році
закінчив Чечельницьку восьмирічну школу (нині – ЗОШ № 2), а в 1979-му –
Вербську середню школу Чечельницького району на Вінниччині. Після проходження
в 1980–1882 роках строкової служби в армії впродовж 1984–1988 років навчався
на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту
імені М. Островського (тепер – Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського) і здобув кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
У 1988–2000 роках працював у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї,
пройшовши посадовий шлях від молодшого, наукового і старшого наукового
співробітника до завідувача сектора археології, завідувача сектора етнографії та
провідного наукового працівника.
З жовтня 2000 року й до сьогодні Віктор Косаківський працює у Вінницькому
державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського (доцент кафедри
культури, методики навчання історії та спеціальних допоміжних дисциплін
факультету історії). За роки невтомної науково-викладацької та методичної роботи
сформував при кафедрі потужну народознавчу колекцію, брав участь у створенні
етнографічного музею та сформував рукописний фонд студентських польових
фольклорно-етнографічних досліджень. У грудні 2021 року відкрив у виші «Музей
археології Вінниччини».
В університеті викладає такі навчальні дисципліни, як «Етнографія України», «Історія
та культура України», «Історія України», «Етнокраєзнавство», «Етногеографія»,
«Етнопам’яткознавство» «Етноконфліктологія» та ін. Використовує інноваційні
методики та проводить семінари-практикуми, на яких студенти відтворюють родинні
й календарні звичаї та обряди, а також виготовляють глиняні іграшки, малюнки на
склі, витинанки, писанки. Проводить археологічну практику. Веде студентський
етнографічно-археологічний гурток, у якому навчає студентів різних видів народного
мистецтва та методики проведення наукових досліджень. На базі гуртка щороку
проводить студентські наукові конференції.
Упродовж багатьох років читає лекції і проводить майстер-класи для слухачів
курсів підвищення кваліфікації працівників культури при Вінницькому навчальнометодичному центрі галузі культури, мистецтв та туризму, а також у різних навчальних
закладах міста й області. Пропагує народне мистецтво на обласному телебаченні та
радіо. Протягом 2001–2021 років понад 50 разів виступав на обласному телебаченні
й стільки ж на радіо в різних мистецтвознавчих і народознавчих програмах. Віктор
Косаківський – автор і учасник багатьох мистецьких виставок, народний майстер, що
займається виготовленням кошиків із лози та створенням малюнків на склі.
Наукові грані таланту ювіляра пов’язані із захопленням етнологією та етнографією
Поділля (народним мистецтвом, ремеслами і промислами, народним одягом,
звичаями та обрядами подолян), фольклором (пісенним і прозовим), археологією
(дослідженням трипільської культури, археологічних пам’яток Поділля різних епох,
музейних колекцій і персоналій дослідників), історією та краєзнавством.
Етнографією Віктор Афанасійович зацікавився з дитинства, адже виріс у родині
народних майстрів. Чоловіки по батьківській лінії займалися лозоплетінням та
плетінням риболовецьких снастей із ниток. По лінії матері жінки – вишивальниці,
6
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ткалі, килимарниці тощо. Тому зі шкільних років батько Афанасій Афанасійович
привчав до плетіння кошиків. Зростанню інтересу В. Косаківського до вивчення
народної культури також посприяло відвідування ним бабусі Соломії Филимонівни
Жмурко (1899–1978), яка працювала за ткацьким верстатом, заправленим для
ткання доріжок. Донині в родині ювіляра зберігаються килими, рядна, налавники й
залавники (підвіконня), виткані бабусею Соломією в середині ХХ ст. Так розпочалося
зацікавлення етнографією рідного населеного пункту, що згодом вилилося в
кандидатську дисертацію «Етнокультурна характеристика населення містечка
Чечельника в історичному розвитку (ХІХ – початок ХХІ століття)», яку було успішно
захищено у 2013 році в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України під керівництвом
академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Ганни Аркадіївни
Скрипник.
В. Косаківський – автор 415 наукових праць, з яких 2 монографії (у співавторстві),
15 навчальних посібників, 17 статей у вітчизняних фахових виданнях, 1 стаття в
міжнародному виданні, внесеному до наукометричної бази Scоpus, 1 стаття в науковому
закордонному фаховому виданні, понад 100 публікацій з етнології, етнографії
та фольклору України в краєзнавчій періодиці. Результати досліджень учений
представляв на засіданнях понад 100 міжнародних, всеукраїнських, регіональних та
університетських наукових конференцій.
Активно співпрацюючи з ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, Віктор
Косаківський долучився до роботи над багатотомним виданням «Етнографічний образ
сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів»,
зокрема був членом редколегії сьомого тому – «Господарські заняття, промисли та
ремесла» (2017); дев’ятого – «Народна житлобудівна культура. Екологія та організація
середовища проживання» (2020), а також десятого – «Традиційне повсякденне
та обрядове вбрання» (2018). Крім того, на сторінках 7–10 томів цього корпусу
вміщено цінні польові матеріали (експедиційні записи та світлини), зафіксовані
В. А. Косаківським і його учнями в різних населених пунктах України, здебільшого –
на теренах Поділля.
Віктор Афанасійович уперше на Поділлі ввів комплексний підхід до історикоетнографічного вивчення населених пунктів, у яких важливе місце займає історичне,
археологічне, етнографічне та фольклорне дослідження, яке проводиться на
мікрорегіональному рівні з особливим наголосом на документуванні й аналізі різних
видів традиційного мистецтва українців (ткацтва, вишивки, килимарства, гончарства,
писанкарства тощо). Упродовж 2000–2015 років ним реалізовано чотири масштабних
проєкти з історико-етнографічного та мистецького дослідження мікрорегіонів сіл
Стіна, Буша, Северинівка (Вінницька обл.) та Митинці (Хмельницька обл.).
В. Косаківський є дійсним членом Центру дослідження історії Поділля, Національної
спілки краєзнавців України та Науково-методичної ради Національного природного
парку «Кармелюкове Поділля». Ювіляр залучений до роботи Консультативної ради
з питань охорони культурної спадщини та Експертної ради з питань нематеріальної
культурної спадщини при управлінні культури і мистецтв Вінницької обласної
державної адміністрації. Як член журі брав участь у визначенні переможців
IV Обласного фестивалю-конкурсу музейних міні-експозицій «Подільський вінок
7
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Кобзареві» (2013) та IV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу автентичних колективів
на приз Гната Танцюри (2016).
За активну наукову і творчу діяльність, а також високий професійний рівень Віктор
Косаківський неодноразово нагороджений грамотами й подяками Вінницької обласної
державної адміністрації та обласної ради, управління культури і мистецтв Вінницької
обласної державної адміністрації, Вінницького обласного краєзнавчого та Вінницького
обласного художнього музеїв, Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського тощо. У 2018 році за роботу у складі авторського колективу над
монографією «Хата під стріхою. Останній штрих минулого тисячоліття. Світлини
народного художника України Володимира Козюка» нагороджений дипломом «Книги
рекордів України».
Високо оцінюючи вагомі науково-педагогічні здобутки Віктора Афанасійовича
Косаківського та тісну дружбу з нашим Інститутом, щиро зичимо шановному
ювілярові мирного неба над головою, щедрої долі на добре здоров’я та довгі роки
щасливої й успішної праці на благо рідної України!
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НОВІ АСПЕКТИ РЕЛ ІГІЙНОГО
Ж ИТТЯ В У К РА ЇНІ В У МОВА Х СОЦІ А Л ЬНИ Х
ВИК Л ИК ІВ X X I СТОЛ ІТТЯ
Анотація / Abstract

У статті аналізуються зміни в релігійному житті українського суспільства у ХХІ ст. Проблеми
трансформації церковно-державних взаємин, значення релігійно-культурної спадщини, конфесійного
різноманіття та релігійного впливу на соціум залишаються актуальними не лише в Україні, але й у Європі
загалом. Особливістю українського релігійного життя досліджуваного періоду є його деномінаційна
різноманітність, застережена законодавчо. Зафіксований дослідниками зв’язок між релігійною належністю
та національною ідентичністю в українському суспільстві простежується не лише у православному
середовищі, але й на прикладі католицьких, ісламських, іудейських релігійних спільнот.
Переломним моментом у діяльності церковних організацій стала Революція гідності. «Молитовні
Майдани», що проводились у цей час у різних містах України, мали екуменічний характер. З’явився і
став загальновживаним термін «теологія Майдану» (впровадив богослов Кирило Говорун), що засвідчив
необхідність розгортання діяльності церков у напрямку діалогу із суспільством. Громадянська позиція
церковного керівництва та соціальна доктрина церкви зазнала суттєвих змін внаслідок військових подій на
Сході України. В умовах загрози втрати державної безпеки відбулося міжконфесійне обʼєднання релігійних
громад, вірян на засадах патріотизму. Через втрату територій, міграційні процеси змінився й релігійний
ландшафт у країні: на окупованих територіях зменшилася кількість протестантських, мусульманських
общин. В умовах війни громадами різних конфесій здійснюється гуманітарна допомога пораненим,
вимушеним переселенцям, мешканцям т. зв. сірої зони. Поширилося та законодавчо устаткувалося
військове капеланство. Отримання у 2018 році Томосу й утворення Православної церкви України стало
подією геополітичного значення, що була оцінена суспільною думкою як акт відновлення справедливості,
повернення українській церкві її історичної спадщини.
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Пандемія Covid-19 внесла свої корективи в перебіг релігійного життя в країні, впливаючи і на рівень
побутової релігійності населення, і на суспільну стабільність загалом. У цей час зросла роль цифрових
технологій у діяльності церков. Віртуальні літургії та молебні, що мають сотні тисяч переглядів, особливо
у святкові дні, дискусії в соціальних мережах щодо щеплення, конфесійної належності, відеозвернення
релігійних лідерів до пастви у зв’язку з ключовими суспільними подіями засвідчують інтерес населення до
церковних питань, важливість релігійного чинника в сучасному українському соціумі.
Ключові слова: релігійність, конфесійна ідентичність, соціальна діяльність церкви, цифрова релігія.
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The changes in religious life of Ukrainian society of the 21st century are analysed in the article. Problems
of church-state relations transformation, signiﬁcance of religious-cultural heritage, confessional diversity and
religious inﬂuence on society remain relevant not only in Ukraine, but in Europe as a whole. The peculiarity
of Ukrainian religious life of the time period studied consists in its denominational diversity provided by law.
Connection between religious aﬃliation and national identity in Ukrainian society, documented by researchers, is
not only found in Orthodox midst, but also in Catholic, Islamic and Jewish religious communities.
The Revolution of Dignity has become a turning point in the activity of church organizations. Many Prayerful
Maidans, held during that time in various Ukrainian cities, are ecumenical in nature. The concept of Maidan
theology has appeared and become widely used. It is introduced by the theologian Kyrylo Hovorun. This process
has conﬁrmed the necessity for church to start work in the direction of dialogue with society. Civic attitude of
church leaders and social doctrine of the church have experienced signiﬁcant changes because of military events
in the Eastern Ukraine. Interconfessional consolidation of religious communities and believers on the principles
of patriotism has taken place in the conditions of threat of the state security loss. The religious landscape of
the country has been changed because of the territories loss and migration processes: a number of Protestant
and Muslim communities is decreased on the occupied territories. The representatives of various denominations
provide humanitarian aid to the wounded, displaced persons and the residents of the so-called Grey Zone. Military
chaplaincy has become widespread and established by law. Receiving of the Tomos in 2018 and creation of the
Orthodox Church of Ukraine has become a signiﬁcant geopolitical event, assessed by the public opinion as an act
of justice restoring, restitution of its historical heritage to Ukrainian church.
Covid-19 pandemia has corrected the development of the country’s religious life, inﬂuencing both the level
of common religiosity of the population and social stability in general. The signiﬁcance of digital technologies in
churches’ activity has increased during this time. Virtual liturgies and public prayers have hundreds of thousands of
views (especially on holidays), social media vaccine discussions, video addresses of religious leaders to the ﬂock
in connection with key social events testify the population interest in church issues and importance of the religious
factor in modern Ukrainian society.
Keywords: religiosity, confessional identity, social activities of the church, digital religion.

дослідниці політичних аспектів релігії
Ані Саркісян (Ani Sarkissian), розпад
СРСР і комуністичної системи в країнах
Центральної та Східної Європи мав
призвести до відновлення релігійності
й виникнення релігійного плюралізму,
натомість у більшості із цих країн
«релігійні відносини відображають минулі
сторіччя, коли традиційні етнічні церкви
домінували в ландшафті», а «релігійні
меншини часто сприймаються як загроза
“традиційним” релігіям і національній
культурі» [14].
Україна єдина з країн пострадянського
простору вийшла за рамки традиційної
моноконфесійності, свобода релігійного
вибору населення закріплена законодавчо.
Відомий соціолог релігії Хосе Казанова

Проникнення релігії в соціальний
та політичний простори країн світу, на
думку дослідників, стає дедалі більш
відчутним і є прикметною ознакою часу.
Цей процес, названий французьким
дослідником релігії Жілєм Кепелем (Gilles
Kepel) «la revanche de Dieu» – «реваншем
Бога», активізувався з 1970-х років і з
роками лише посилюється. Значимість
релігійного чинника ву сучасному
українському суспільства засвідчується
соціологічними опитуваннями, науковими
дослідженнями. Рівень довіри українців до
церкви складає 60 %, більше довіри мають
лише волонтери (82 %) та Збройні сили
України (71 %) (соціологічні опитування
фонду «Демократичні ініціативи», грудень
2020 р.) [2]. На думку американської
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в інтерв’ю одному з українських видань
стверджує, що «Україна – єдина країна в
Європі з системою рівних релігій. Схожа
структура церков і такі ж історичні причини
існують і в США» [6]. Соціополітичний
розвиток українського суспільства у
XXI ст. та зумовлені ним виклики призвели
до суттєвих змін у діяльності релігійних
інституцій. У цій розвідці йтиметься про
Революцію гідності, російську військову
інтервенцію, епідемію Covid-19 та
спричинені ними наслідки в релігійному
житті.
Військові події на Сході України
та викликана ними гуманітарна криза
змінили конфесійну ситуацію в країні,
вектор соціальної діяльності церков.
Проблеми внутрішньо переміщених осіб
(1,5 млн), участь духовенства в бойових
діях, допомога пораненим та ветеранам з
посттравматичним синдромом – ці нагальні
виклики були по-різному сприйняті й
переосмислені релігійними організаціями.
Досвід цієї діяльності одразу ж отримав
наукове висвітлення й трактування.
Розгорнутий аналіз діяльності релігійних
інституцій під час Революції гідності
та у військовий час подано в публікації
Лариси Якубової, у якій ця діяльність
розглядається в контексті націєтворчих
процесів [10]. Видання «Майдан і Церква.
Хроніка подій та експертна оцінка,
(Київ : Самміт-Книга, 2014. 654 с.»), за
редакцією Л. Филипович та О. Гаркуші,
стосується питань функціонування релігії
в час Майдану й після нього та містить
оригінальні свідчення очевидців, тогочасні
документи, що стосуються ролі церков та
експертні оцінки. З розвитком інституту
капеланства зʼявилася низка публікацій,
присвячених діяльності капеланів у
рядах Збройних сил України [3]. У книзі
Михайла Якубовича йдеться про участь
українських і зарубіжних мусульман у
захисті державного суверенітету України
на Сході, роль ісламських капеланів [11].
Джерельною
базою
наших
студій
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стали результати власних включених
спостережень, дані моніторингу інтернетресурсів: спеціалізованих форумів з
релігійної тематики, сторінок духовенства
в соціальних мережах, релігійної преси.
Усі, кому довелося бути на Майдані,
пам’ятають молитовні намети, а також
спільні міжконфесійні молитви, що
здійснювались зі сцени. З 2013 року
священники різних конфесій ставали
живим щитом між силовиками та
протестувальниками, щоб не допустити
насилля. Символічно знаковою подією
Революції гідності стало скликання киян
на Майдан, аби зупинити чергову спробу
його розгону. У ніч на 11 грудня 2013 року
дзвонар Свято-Михайлівського монастиря
Іван Сидор будив Київ дзвонами, уперше
після
татаро-монгольської
навали
1240 року. З перших днів Революції гідності
в київських храмах протестувальники
могли отримати теплі речі, медикаменти,
продукти харчування, які передавали для
них кияни та вірянми з інших регіонів
країни. Через сторінки Євромайдану в
мережі «Фейсбук» ініціювалась спільна
15-хвилинна молитва на всіх майданах
України. З 4 березня 2014 року постійно
діяв молитовний майдан у Донецьку. За
свідченням його учасників, одним з останніх
його покинув один із мусульманських
лідерів України Саїд Ісмагілов. З початком
силового сценарію в розвитку подій на
Майдані представники духовенства, що
були тут, відзначали збільшення кількості
звертань стосовно сповіді, причастя. Отець
Омелян Білик згадував: «Мені ніколи не
доводилось за одну ніч сповідати стільки
людей, як на Майдані. Це були різні люди
з різних областей України: і з Донецька,
і з Луганська, і з Криму, з Миколаєва,
із Житомира, зі Львова, з усієї України.
Сповідалися люди, і я ні в кому не бачив
страху. Сповідалися, бо не знали, чи до
ранку доживуть» [4, с. 53–54]. Учасники
Майдану відзначали релігійні свята:
Різдво, Водохреща, яке за перебігом
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подій 2014 року ввійшло в історію під
назвою “Вогняного Водохреща”. Очевидці
засвідчують
відсутність
молитовних
наметів, духовенства та спільних молитов
серед прихильників влади – у середовищі
Антимайдану.
Позиція церков щодо Революції
гідності та російської інтервенції на
Сході країни увиразнила їх ставлення
до державної цілісності, демократичних
свобод, обумовивши таким чином певну
цивілізаційну ідентичність. Наслідком цих
подій стало виникнення терміна «богослів’я
Майдану»,
впровадженого
відомим
богословом Кирилом Говоруном, що став
широковживаним у ЗМІ. На його думку,
«історично Церква як на християнському
сході так і на християнському заході –
ще до їх розділення – мала здебільшого
двовимірні стосунки з тим, що тепер
називається публічно-політичною сферою.
Лише відносно недавно церкви почали
усвідомлювати що цієї двовимірності
недостатньо, тому що є ще один потужний
вимір, який став самодостатнім у
стосунках із державою – суспільство. Це
усвідомлення змушує церкви переходити
від двовимірних стосунків “Церквадержава” до тривимірних “Церквадержава – суспільство” або навіть в іншому
порядку “Церква – суспільство – держава”,
де держава відходить на третій план» [1].
Громадянська позиція та соціальна
діяльність релігійних інституцій у ці
ключові для країни моменти вплинула
на світогляд вірян, що себе з ними
співвідносили. Найбільш соціально та
морально вразливою виявилася позиція
прихильників
Православної
церкви
Московського патріархату, керівництвом
та духовенством якої поширювались
ідеї «руского міра», підтримується ідея
про громадянську війну в Україні. Їх
віряни
патріотичного
спрямування,
що вважали Українську православну
церкву Київського патріархату (УПЦ КП)
«розкольницькою»,
«безблагодатною»,
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опинилися перед складним вибором. За
нашими спостереженнями, якась частина
з них перейшла до громад Української
автокефальної
церкви,
Української
православної
церкви
Київського
патріархату, лишилися також і зневірені,
що вийшли із церковного спілкування.
До УПЦ КП впродовж 2014–2016 років
перейшла
також
певна
кількість
духовенства цієї інституції.
На думку дослідників релігійності, за
час 2013–2015 років протестанти в Україні
стали саме українськими протестантами.
Про це говорять і релігійні лідери цього
руху: «Донедавна протестанти в Україні
були відчуженими від суспільства,
національних традицій, суспільних запитів
та злободенних питань. Однак після
Майдану протестанти стали “українськими
протестантами”. Несподівано для себе
протестанти
відкрили
практичний
екуменізм, тобто християнську єдність
в екстремальних умовах – на території
конфлікту, а не богословського кабінету чи
храму» [9]. Зміцнився також суспільний
авторитет мусульманських релігійних
спільнот, що засвідчили своє партнерство
в боротьбі за демократичні зміни.
Одним із наслідків кризових подій, що
відбулися й відбуваються у країні, стало
міжконфесійне єднання та співпраця
на рівні керівництва й вірян різних
церков. Особливо це проявляється в
умовах військової обстановки. За час
війни зміцнився й розвинувся інститут
військового
капеланства.
Служіння
священників у військових частинах
здійснювалось і раніше, в основному
духовенством московського патріархату.
З розгортанням військових дій Росії на
Сході України через випадки колаборації
їх доступ у район бойових дій став
обмеженим. Сьогодні душпастирською
діяльністю в лавах ЗСУ займаються за
різними даними від 102 до 130 капеланів
(тих, з якими підписано договір про
співпрацю), переважну більшість яких
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складають священники Православної
церкви України, є священники грекокатолики, протестанти, римо-католики,
капелани-імами. Проєкт Закону України
«Про Військове капеланство» від 23.04.2019
№ 10244 вступить в дію з 1 липня 2022 року.
За свідченням капеланів, на війні не існує
міжконфесійних протиріч, і духовна
допомога надається потребуючому її
незалежно від його релігійної належності.
Так само в християнських обрядах та
святах (освяченні води, святкуванні
Різдва,
Великодня)
беруть
участь
язичники, представники інших конфесій.
Багато капеланів ведуть свої сторінки
в соцмережах (у Фейсбуці – Костянтин
Холодов, Сергій Дмитрієв, Мурад Путілов,
Геннадій Мохненко, Дмитро Поворотний
та ін.); маючи тисячі підписників, діляться
з ними інформацією з переднього краю.
Соціальна
діяльність
релігійних
організацій стосується також різних
проблем соціально незахищених верств
населення (надання гуманітарної допомоги
сиротинцям, вимушеним переселенцям,
піклування про поранених у госпіталях,
організація відпочинку дітей-сиріт, турбота
про бездомних, соціально-психологічної
реабілітації ветеранів війни, нарко- та
алкоголезалежних осіб, духовної опіки
громадян у виправних закладах). Сферою
благодійності
займаються
відповідні
департаменти при церквах, що працюють
з міжнародними партнерами, шукають
гранти для розвитку актуальних програм з
охорони дитинства, жінок, що страждають
від насилля тощо.
Попри розмаїту релігійну палітру, в
сучасній Україні серед зареєстрованих
більше ніж 37 тис. релігійних організацій
домінують
християнські
інституції,
зокрема православні. За результатами
опитування центру Разумкова, у 2020 році
найчастіше громадяни України відносили
себе до вірян Православної церкви
України – 34 %, Української православної
церкви
(Московського
патріархату)
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(УПЦ МП) – 13,8 %; Української
греко-католицької церкви – 8,2 %,
протестантських та євангелічних церков –
0,7 %, римо-католицької церкви – 0,4 %,
інших релігій та конфесій – 0,6 %. Значна
частина опитаних (27,6 %) зазначали,
що вважають себе православними,
але не відносять до якоїсь церкви.
8,8 % не відносять себе до жодної з
конфесій, а ще 5,6 % визначили себе як
невіруючих [5]. Згідно з дослідженнями
«Релігійні переконання та національна
приналежність у країнах Центральної
та Східної Європи», проведеними
незалежним науковим центром Pew
Research Center у 2017 році, «у країнах,
де православні християни складають
більшість, до 70 %, вважається що
важливо бути православним, щоб посправжньому розділяти національну
ідентичність країни. Крім того, люди,
що там проживають, схильні вважати
свою культуру “вищою за інших” <…>
і
пишатися
своєю
національною
ідентичністю». Як приклади таких країн,
наводять Росію, Греціюя, Вірменію [13].
В Україні належність до православ’я не
є визначальною в процесі національної
ідентифікації. Скоріше навпаки –
домінування російської православної
церкви на теренах країни цим процесам
заважало. Тому об’єднання УПЦ КП,
Української
автокефальної
церкви,
2 єпископів УПЦ МП, створення таким
чином Православної церкви України
і надання Вселенським патріархом їй
Томосу на автокефалію (15 грудня 2018 р.)
громадською думкою було розцінене як
акт історичної справедливості, новий
етап у розвитку національної церкви.
У соціальних мережах своє вдоволення
фактом надання Томосу висловлювали
також люди, що не вважають себе
віруючими. У їх сприйнятті це було
проявом підтримки України з боку
міжнародної християнської спільноти,
символічним долученням до культурно-
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історичної спадщини народу, предків. Про
Томос були одразу ж складені колядки,
що виконувались після оголошення про
його надання. Варто зауважити, що ця
подія суттєво вплинула на ситуацію у
вселенському православ’ї, спричинивши
загострення стосунків у його середовищі
через неприйняття ситуації російською
церквою. З часу отримання Томосу
до ПЦУ перейшло понад 700 парафій
УПЦ МП, перехід часто ускладнюється
проблемами зі збереженням у власності
громади культової споруди. Стосовно
кореляції конфесійної та національної
ідентичності у представників інших
конфесій, то частково її можна
простежити серед польського населення
католицького віросповідання, угорцівреформатів, у релігійних іудейських та
мусульманських громадах.
Анексія Росією Криму, частини
територій Донецької та Луганської
областей змінила релігійний ландшафт
країни, відчутно позначившись на
конфігурації ісламу, протестантських
об’єднань у національному релігійному
просторі. Переслідування за релігійною
ознакою, захоплення храмів, молитовних
будинків, що мали та мають місце на
тимчасово окупованих землях, призвели
до скорочення кількості протестантських
громад, перехід їх у підпілля, відтік вірян,
релігійних діячів в інші регіони країни.
Якщо у внутрішньорелігійному житті в
Україні в цей період намітилася тенденція
до міжконфесійного порозуміння та
співпраці, то через різні політичні
погляди на події в Україні здебільшого
припинене спілкування з християнськими
організаціями в Росії. Виняток складають
громади УПЦ МП, яка, попри державний
закон
про
перейменування
назви
релігійних організацій, чий центр
перебуває у країні-агресорі, не здійснює
переєстрації за новою назвою і підтримує
ділові контакти, паломницьку діяльність
до Росії.
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В умовах цифровізації суспільства
питання функціонування релігії в ньому
набуває нових аспектів і потребує
окремого
дослідження.
Терміни
«цифрова релігія», «мережева релігія»
вже узвичаєні в зарубіжних культурноантропологічних,
етнографічних
дослідженнях.
Автори
статей
з
означеної проблематики висловлюють
думку, що релігія в Інтернеті може
змінити побутуючі релігійні практики,
продукуючи їх гібридні варіанти, у
яких практикуючі поєднують релігійні
ритуали, вербальні тексти, ідеї та
артефакти з різних традицій або їх
інтерпретацій, навіть тих, які раніше
не вважалися релігійними [12]. Сучасні
релігійні деномінації в Україні (як
традиційні, так і новітні) достатньо добре
представлені в Інтернеті. Власні сайти,
сторінки в різних соціальних мережах,
електронні видання мають різні релігійні
течії, окремі храми і священники, існують
спеціалізовані видання та фільмотеки
релігійного характеру. Для задоволення
релігійних потреб вірян провадяться
онлайн-молебни і літургії, розміщені
в мережі духовні піснеспіви, акафісти
та канони, аудіо- та відеочитання Біблії
та Псалтиря. Зросла кількість ресурсів
з
релігійної
освіти,
збільшується
кількість представників духовенства,
людей, перейнятих ідеями релігійного
характеру, що знайшли в соцмережах
своє місійне поле. Інформація на
офіційних сайтах релігійних деномінацій
подається
переважно
українською
мовою. В українському сегменті Тік
Ток, Інстаграм, Фейсбук, на Ютубканалах храмів та монастирів поширена
практика онлайн-замовлення церковних
треб за певну винагороду. Розмірковуючи
над побаченим на зібранні Центру
«Відродження»,
журналіст
Євген
Осієвський
зазначає,
що
«віряни
складають окрему спільноту, об’єднану
не лише загальною організаційною
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структурою, а й спільними практиками
викликання екстазу, верифікації чудес,
відтворення церковної ієрархії та
монетизації Божественного. «Фейсбукмолебень» є настільки ж симптоматичним
для сьогодення, як і старозавітний
символ яблука на корпусі останньої
моделі «айфона» [7]. Ще одним аспектом
сучасної
цифрової
релігійності
є
діяльність екстрасенсів, магів, козаківхарактерників, волхвів, що акцентують
увагу на архаїчності, спадковості
отриманих ними «одвічних знань»,
які вони намагаються монетизувати за
допомогою інформаційних технологій.
Часткова цифровізація сприяла адаптації
релігійних громад України до умов
пандемії коронавірусу, що істотно
вплинула на світову спільноту в цілому.
Обмеження діяльності церков, вимоги
щодо дотримання правил безпеки
спонукали до пошуку змін у традиційному
перебігу служб, заміни причастя вірян з
однієї ложки на причастя з одноразового
посуду, заміна індивідуальної сповіді
колективною, проведення богослужінь
на відкритому повітрі в теплі пори року
тощо. «Трендом сьогоднішнього дня є
«прискорена дигітилізація» – спілкування
церков з вірянами та останніх між
собою шляхом онлайн-технологій, що,
безумовно, спонукатиме в подальшому
до
переосмислення
релігійними
організаціями звичних, традиційних форм
духовно-культової діяльності» [8]. Перша
хвиля коронавірусу в Україні та пов’язані
з ним заборони на колективні великодні
богослужіння, громадські поминання
на кладовищах, викликали хвилю
спротиву серед вірян та духовенства,
особливо серед священства УПЦ МП.
Захворювання ченців Києво-Печерської
лаври на Covid-19, заклики настоятеля
Лаври нехтувати заборонами призвели до
закриття монастиря на карантин і значної
кількості захворювань серед літніх вірян,
що викликало обурення у ЗМІ. Серед
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прихожан цієї ж номінації зафіксовані
випадки масового переходу з одного
з київських храмів, у якому причастя
здійснювалось відповідно до санітарних
епідемічних норм, до храму, у якому їх
не дотримувались, але при цьому «не
порушувалась традиція». Так само в
цьому середовищі нами зафіксовано
багато наративів про щеплення від
вірусу як засіб поставити на тіло людини
«диявольську мітку», «число звіра».
Загострення геополітичної ситуації у
зв’язку з можливим наступом російської
армії на територію України, небезпека
повномасштабної війни ще раз об’єднали
релігійні інституції в Україні. Із закликом
до російської влади та армії припинити
війну
виступили
лідери
багатьох
релігійних
номінацій,
духовенство.
З кінця минулого року діє Всеукраїнський
молитовний Майдан, закликаючи всіх
до молитви за мир, його сторінка є і на
Фейсбуці. Соціальні виклики останнього
десятиліття (2013–2022) стали часом
важких випробувань для українського
народу. У час небезпеки для власного
життя, життя країни народна традиція
колективної молитви про мир і захист
ворогів
стала
загальнонаціональною
традицією, отримавши назву «молитовний
Майдан». Переорієнтація українських
релігійних громад на запити суспільства
підвищила їх авторитет та соціальну
значимість, сприяла міжконфесійному
об’єднанню та партнерству у вирішенні
гуманітарних
проблем,
породжених
війною. Зміни релігійного ландшафту
країни через військову інтервенцію не
порушили міжрелігійного діалогу та
притаманних країні демократичних засад
розвитку, правових гарантій свободи
віросповідання. Прискорення процесів
національної консолідації під впливом
зовнішніх чинників актуалізувало питання
особистої
конфесійної
ідентичності,
сприяло
частковій
секуляризації
суспільства.
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Ш Л Я Х И МОДИФІК А ЦІЇ Ж А НРУ М АСОВОЇ ПІСНІ
В У МОВА Х ТОТА Л ІТА РНОЇ СИСТЕМИ
Анотація / Abstract

Пісенна творчість посіла особливе місце в системі музичних жанрів української культури (ідеться про
1920–1930-ті роки). Вона була скерована на поклик доби – поширювати революційні ідеї, оспівувати
боротьбу за нові цінності життя комуни. Головною передумовою стали мобільність, демократизація змісту,
лапідарність і конкретність вислову, чітка ритмічна основа, близькість до фольклорних джерел.
Така динаміка розвитку жанру цілком природна, адже пісня як художня форма є однією з найпоширеніших
у вокальній музиці всіх народів світу. Її перевагами стали мала форма (т. зв. мініатюра), синтез двох художніх
засад – поетичної (словесної / вербальної) і музичної (насамперед мелодії). За свою багатовікову історію
пісня зазнала розмаїтих жанрових видозмін як у фольклорі, так і у професійній царині. У колишньому
СРСР у середині 1920-х років маніфестується новий ідеологічно забарвлений жанр – м а с о в а пісня, з її
віковими градаціями (піонерська, комсомольська тощо). Її перші зразки постають як органічне продовження
творчості українського, російського та світового революційного пролетаріату.
Уведене ще в 1922 році поняття «масовість» (масові жанри, масові пісні тощо) було проявом
культурних ідеологів ЦК ВКП(б) СРСР, які розуміли поняття «маса» як кількісний показник скупчення
людей (хоча загальновідомо, що цей термін належить фізичній науці, для соціуму було б правильним
поняття «біомаса»). Так було відкинуто символи духовного начала у творчості (майже на століття).
1930-ті роки принесли нові теми для розвитку масових пісень – у них посилився, з одного боку –
мілітаристський зміст, а з іншого – стиль панегірика з прославленням культу особи вождя.
Еволюція пісенності в Україні довоєнного часу могла б бути багатшою на творчі знахідки, якби вона
відбувалася природним шляхом духовної спадкоємності митецьких генерацій. Однак великої шкоди
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культурі, як і всім сферам життя, завдали сталінські репресії, жертвами яких стали відомі українські
композитори та поети.
Ключові слова: музична культура України, пісня, пісенні жанри, масова пісня, тоталітарна ідеологія,
пісня-панегірик, культ особи в мистецтві.
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The song-writing has taken a special place in the system of musical genres of the Ukrainian culture (it is about
the 1920s–1930s). It has been directed to the call of the period, namely to popularize revolutionary ideas, to glorify
the struggle for new values of the commune life. Mobility, democratization of content, conciseness and speciﬁcity
of expression, a clear rhythmic basis, proximity to folklore sources have become the main prerequisites.
Such dynamics of the genre development is quite natural as the song is one of the most widespread art forms
in the vocal music of all nations of the world. Its advantages include a small form (the so-called miniature), a
synthesis of two artistic principles – poetic (verbal / the lyrics) and musical (the melody ﬁrst of all). The song has
sustained various genre changes both in folklore and in the professional ﬁeld over its centuries-long history. A new
ideologically marked genre, known as mass song, with its age gradations (Pioneer, Komsomol, etc.) is presented
in the former USSR in the middle of the 1920s. Its ﬁrst examples appear as fundamental continuation of the songs
of Ukrainian, Russian and world revolutionary proletariats.
The concept of mass (mass genres, mass songs, etc.), introduced in the 1922 yet, has become a manifestation
of cultural ideologies of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) of the USSR, who
understand the conception mass as a quantitative indicator of the people concentration (although it is well-known
that this term belongs to physical science, the concept biomass is more correct for the society). Thus, the symbols
of spiritual origin in the works are rejected (almost for a century). The new themes for the development of mass
songs have appeared in the 1930s. The militaristic content is intensiﬁed in them on the one hand and the style of
the panegyric with the gloriﬁcation of the cult of the leader personality on the other.
The evolution of song-writing in the pre-war Ukraine could has been richer in creative discoveries if it had
taken place naturally through the spiritual succession of artistic generations. However, Stalin’s repressions have
caused great damage to culture, as well as to all spheres of life. Well-known Ukrainian composers and poets have
fallen a prey to them.
Keywords: musical culture of Ukraine, song, song genres, mass song, totalitarian ideology, panegyric song,
cult of personality in art.

специфічної інтонації, виразністю й
доступністю музичної лексики, чіткістю
ритмічної
основи,
близькістю
до
фольклорних джерел [1]. Усі складники
пісенного
твору
спрямовувалися
на сприйняття й запам’ятовування,
виконання
широкими
масами,
на
формування колективної емоції-енергії,
здатної згуртувати людей на активне
життєдіяння [3].
Така динаміка розвитку жанру цілком
природна, адже пісня як художня форма
є однією з найпоширеніших у вокальній
музиці всіх народів світу 1. Без сумніву,
її перевагами стали мала форма (т. зв.
мініатюра), синтез двох художніх засад –
поетичної (словесної / вербальної)
і музичної (насамперед мелодії) 2. Природні
й типи пісенного виконавства: соло, хор,
хор із солістом і супроводом (здебільшого
фортепіано). Пісня має переважно чітку

Пісенна творчість посіла особливе місце
в системі музичних жанрів новоутвореної
на теренах Центральної України так
званої Країни Рад, особливо в 1930х роках. Вона стала тим видом музичного
мистецтва, який активно використовувала
більшовицька влада для поширення й
обґрунтування власної ідеології з-поміж
широкого людського загалу – тобто
«народних мас» (сам термін «маса,
масовість» – ідеологічне новоутворення,
властиве
процесам
«соціалістичних
перетворень», насаджуваним у культурі
країни від середини 1920-х років і
помітно активізованим у 1930-х). Головна
мета – поширювати серед робітників і
селян революційні ідеї, підіймати їх на
боротьбу за нові пролетарські цінності
життя. Мобільність жанру пісні зумовлена
демократизацією її суті, лапідарністю та
конкретністю вислову, узагальненістю
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тих жанрів, що впродовж віків стримувала
імперська цензура та великодержавна
політика русифікації українців; на вулиці
вирвалися звитяжні козацькі пісні,
героїчні пісні Запорозької Січі, часів
Гайдамаччини, патріотичні твори на
вірші Т. Шевченка, І. Франка, О. Олеся,
М. Вороного, В. Чумака.
Після
проголошення
державності
України
на
Подніпров’ї
великої
популярності набули пісні січових
стрільців – «Червона калина», «Їхав козак
на війноньку», «Чуєш, брате мій», «Ой
ви, стрільці січовії» та ін., які співали
в численних варіантах та переробках.
А в західних областях широко зазвучали
«Побратався сокіл», «Розпрягайте, хлопці,
коней», «За світ встали козаченьки»
тощо. Тоді скрізь виконували такі твори,
як неофіційний національний гімн «Ще
не вмерла Україна» М. Вербицького
(сл. П. Чубинського, написаний 1865 p.
та заборонений царатом), M. Лисенка
«Вічний революціонер» (сл. І. Франка)
і «Молитва» (вірші О. Кониського –
«Боже великий, єдиний,..»), «За Україну»
(сл. М. Вороного), які набули гімнічного
значення (особливо перший твір).
У пореволюційні роки в українській
пісенності
щільно
переплелися
національно-визвольні
та
класовореволюційні
тематичні
напрями
(особливої динаміки вони зазнали в перші
3–4 роки, аж до 1921-го, коли за Ризькою
угодою Україна знову була розірвана на
окремі частини). Коріння такого синтезу
органічне; воно сягає національної
пісенності про боротьбу проти царату
(народні бунти й повстання), а також тих
зразків, які створювалися в революційних
пролетарських та селянських масах,
у підпіллі та на засланні («Робітнича
Марсельєза»,
«Шалійте,
шалійте,
скажені кати», «Сміло у ногу рушайте»
та ін.). Крім того, на творенні масових
пісень позначилися пафос та інтонації
мелодичної мови революційних пісень

IM

FE

строфічну будову, де перша поетична
строфа відповідає першому музичному
періоду / куплету (зазвичай квадратної
структури). Усі подальші слова співають на
музику того самого куплета. Трапляються
й більш розвинені двоперіодичні форми,
де перший період – заспів, а другий –
приспів (тоді перший період закінчується
половинним кадансом на D 3).
Для народної пісні, яку тривалий час (до
кінця ХVIII ст.) дослідники здебільшого
тлумачили як вияв субкультури, далекої
від професійної музики (хоча в давні часи
були професійні співці при царських і
княжих дворах, язичницьких чи друїдських
храмах), головним чинником жанрового
розподілу були обрядовість і соціальнотрудові ознаки. Від доби романтизму (із
ХІХ ст.) пісня стала об’єктом творчої
уваги композиторів, а її жанри почали
визначати естетичні категорії – героїчна,
лірична, лірико-філософська, жартівлива
(зі своїми жанровими різновидами – гімн,
елегія, епітафія тощо). На визначенні
жанрової класифікації пісні позначилися
також часові виміри – вирізняють
історичні й сучасні пісні; соціальнополітичні
зрушення
ХІХ–ХХ
ст.
спричинили утворення революційної
(уперше у Франції), політичної (насправді
опозиційної до панівного політичного
устрою). На території колишнього СРСР
в середині 1920-х років маніфестується
новий ідеологічно забарвлений жанр –
масова пісня, за її віковими градаціями
(піонерська,
комсомольська
тощо).
Власне термін було штучно утворено
компартійними ідеологами та в наказному
порядку введено до культурного й
наукового вжитку 4.
Складні історичні процеси перших
десятиліть ХХ ст. після революційних
заворушень найяскравіше виявилися в
загальному пісенно-хоровому русі, який
охопив усі ланки суспільства. Прикметним
стало бурхливе наповнення громадського
життя народними піснями, насамперед
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Західної Європи – Франції, Німеччини,
Італії,
Польщі
(«Інтернаціонал»,
«Варшав’янка», «Прапор червоний»,
«Робітнича гвардія» та ін.). Тож перші
зразки масової пісні 1920-х років
постають як органічне продовження
творчості українського, російського та
світового революційного пролетаріату.
У ті роки популярними стають
гасла-заклики «Жовтень у музику!»,
«Музика – масам!», «Музику – служінню
соціалістичному будівництву!» [7, с. 12].
Зрозуміло, що поняття «музика» вживали
в доволі широкому розумінні. І «треба
було винайти, – як зазначав в одній з своїх
лекцій музикознавець М. Грінченко, –
такі форми і такий матеріал, що в
конкретних засобах мистецтва так само
конкретно дав би зрозуміти масі основну
установку тої боротьби, яку вона з таким
героїзмом провадила. Отже, акцентом на
ту конкретність і треба було керуватися
композитору в будуванні своєї форми,
що не була б просто звуковою арабескою,
а справді виконувала б певне соціальне
завдання, спрямовувати свою творчість
на таку музичну продукцію, у формах
якої було б слово. Ось чому й постає в
цей перший пожовтневий період потреба
у вокальній музиці й то у відповідних
конкретно-коротких, сильних своєю
активністю формах. Так виникає численна
своєю творчістю й часто досить інтересна
своїм музичним змістом революційна
музична агітка, що кладе досить міцний
фундамент і для будування дальших, уже
більш широких форм вокальної масової
музики. ...Виступають нові вимоги, нові
люди, новий уклад життя й нові пісні» [2].
Отже, історична доба, вочевидь, зумовила
прерогативи соціологічного аспекту в
масових жанрах. У перше пожовтневе
десятиріччя
культурне
будівництво
найчастіше
здійснювалося
через
організацію самодіяльних гуртків при
заводах, фабриках, загонах Червоної
армії,
сільських
клубах,
школах.
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До пролетарського музичного руху
залучалися мільйони трудящих. Водночас
у гуртках здійснювалася ідейно-виховна
робота, політична пропаганда і критика
буржуазно-клерикальної ідеології.
Особливу увагу приділяли створенню
та роботі хорових самодіяльних гуртків
як
передовому
загону
культурної
революції.
Поширення
аматорського
хорового
музично-освітнього
руху
органічно поєднувалося з давнім потягом
українського народу до гуртового співу з
багатими традиціями національної хорової
культури.
Масова пісня поступово входила
в соціалістичний побут 1920-х років.
Гуртківці активно розучували революційні
та пролетарські пісні, співали їх на
демонстраціях, мітингах, суботниках.
Ними розпочиналися збори, вони ставали
невіддільною частиною агітконцертів,
живих
газет,
виступів
комтеатрів
(комсомольських театрів). У великих
промислових центрах України кожному
колективу хотілося мати свою пісню –
своєрідну музичну емблему, з якою
робітники підприємств виходили б на
«всенародні» – «масові» свята [4].
Нову динаміку еволюції масової пісні
та різновиди її жанрових модифікацій
показало соціокультурне життя 1930х років. В означений період жанр масової
пісні було проголошено тим видом
мистецтва, що покликаний активно
втілювати в життя нагальні завдання
комуністичної партії, поширювати серед
суспільства революційні ідеї, підіймати
їх на боротьбу за виконання поставлених
завдань п’ятирічок (від господарськоекономічних, як, наприклад, побудова
Запорізької ГЕС, до ідейно-етичних –
боротьба з релігійними віруваннями).
Уведене ще в 1922 році поняття
«масовість» (масові жанри, масові пісні
тощо) було проявом культурних ідеологів
ЦК ВКП(б) СРСР, які розуміли поняття
«маса» як міжнародно (інтернаціонально)
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визначений кількісний показник скупчення
людей. Тож було відкинуто раніше
звичні у світі терміни «популярність»,
«демократичність», що ґрунтувалися на
символах духовного начала у творчості.
Така «партійна установка» була зрозуміла
в соціумі, ідейним стрижнем якого став
накинутий згори атеїзм (у роки п’ятирічки
боротьби з релігійними віруваннями його
називали «войовничий атеїзм», у повоєнні
часи, з другої половини 1940-х – «науковий
атеїзм»). У просторі ХХІ ст. термін «масова
пісня» виступає як данина ідеологічній
ситуації в мистецтві радянської доби.
Складні історичні процеси часу,
пов’язані
зі
згорненням
процесів
українізації 1920-х, фізичною розправою
над діячами Українського відродження,
призвели
до
утворення
особливої
«картини піснетворення», що відкинула
кращі здобутки пісенності 1920-х і
змушена була скерувати свої потенції на
чітко зазначені окремі ділянки суспільного
життя: а) оспівування подвигів героїв
громадянської війни і Червоної армії;
b)
оспівування
трудових
подвигів
ударників виробництва та колгоспної
праці; с) світового революційного
руху та, найпотужніший напрямок, –
d) звеличення діяльності вождя країни
Сталіна і його соратників. За своєю суттю
пісні останньої ланки утворили нову гілку
мистецтва – радянський панегірик. Масова
пісня була покликана висвітлювати всі
починання партії, вона стала її рупором
у широких масах. Прикметно, що
названа тематика охоплювала всі вікові
(піонерські, комсомольські, ветеранські
тощо) і географічні (місто, село) ніші
піснетворчості. З огляду на тогочасні
соціально-психологічні завдання, які
розробляли пропагандистські органи
країни, саме масова пісня повинна була
стати засобом-«зброєю» робітника і
селянина, пробудити в нього почуття
інтернаціоналіста, який несе визволення
всьому світу. При тому замовчувалося, що

IM

FE

таким чином цілеспрямовано відбувалося
своєрідне
зомбування
свідомості
пересічної людини.
Інтонаційний лад масових пісень
1930-х
років
позначений
вельми
характерними художніми рисами. У них
відчутна лапідарна мелодика, заснована
на народнопісенних і революційних
інтонаціях, чітка ритміка, темпова напруга,
ясність фактури (переважно одноголосся з
епізодичним гетерофонним двоголоссям,
зовсім нечасто – чотириголосся, що
розглядалося як «церковщина») і простота
форми (навіть, спрощеність).
Лаконічність вислову поєднувалася
з художньо-емоційною узагальненістю
поезії та музики. Для зачину пісні
найчастіше
відбиралася
заклична
поспівка, розспівана по звуках тонічного
квартсекстакорду чи тризвука, як правило,
інтернаціональна
за
інтонаційною
семантикою. При завершенні форми
часто виявлялися риси національного
музичного стилю, які можна простежити
в передкульмінаційному розспіві, що
готував драматургічну вершину форми
й завершував півперіод (коли пісня
одноперіодична) або заспів (коли пісня
двочастинна), та в специфічних квінтовооктавних кадансах, близьких до гуртового
співу.
Пісні
1930-х
років,
можливо,
і відзначаються (з позицій сучасності)
деякою лапідарністю, прямолінійністю
висвітлення теми та подеколи незграбністю
засобів, проте ці риси на тому історичному
етапі були виправдані: вони, з одного
боку, відображали відповідний художньомузичний рівень пролетарських мас,
а з іншого – були спрямовані, головним
чином, на проголошення революційної
ідеї. Після пережитих років судилищ СВУ,
Голодомору, арештів перед більшістю
митців постала дилема – шукати шляхи
виявлення свого таланту в інших музичних
жанрах, «відкупившись», так би мовити,
необхідною кількістю масових пісень, або
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ж скромно згорнути свою творчу активність
і перечекати до інших часів. Загалом та
політична ситуація, що панувала в країні,
не могла не позначитися на світогляді й
творчості композиторів. М. Вериківський,
П.
Козицький,
К.
Богуславський,
В. Верховинець, Л. Ревуцький, Ф. Попадич,
Я. Яциневич та ін., праця яких була
пов’язана з безпосередньою практикою в
хорових колективах, студіях, ансамблях,
досить швидко відчули на собі пильну
увагу відповідних інстанцій. Одні зазнали
тимчасових арештів і допитів, інших було
засуджено до смертної кари.
У 1930-х роках намітилися зрушення
в розвитку української пісенності,
а саме – розширення її жанрової бази,
пов’язаної з новими реаліями тогочасного
життя та відповідними культурнопропагандистськими
настановами.
Поступово, відповідно до розвитку
складних і суперечливих метаморфоз
початку десятиліття, що призвели до
виникнення культу особи та перетворення
державної влади в тоталітарну систему,
пісня стала знаряддям ідеологічної
обробки світогляду людини. Поети
й композитори, що писали пісні,
здебільшого з довірою сприймали нові ідеї
та настанови уряду, нерідко щиро вважали,
що це і є справжній шлях побудови нового
суспільства. До того ж, незважаючи на
життєві труднощі, зовнішньо «ходу народу
до комунізму» прикрашали розмаїтими
масовими святами, проводили декади
національних мистецтв, олімпіади тощо.
Окремі олімпіади відзначилися масовістю,
театралізованістю постановки, спеціально
розробленим
репертуаром.
Скажімо,
1931
року
Всеукраїнська
музична
олімпіада відбувалася в Харкові під
гаслом «Музика на фронт соціалістичного
будівництва» [5]. На попередніх оглядах
у Маріуполі, Кременчуку, Миколаєві,
Вінниці, Луганську, Одесі, Полтаві, Харкові
та Києві відібрали 130 колективів (понад
4000 учасників), які у святкові травневі
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дні виборювали почесне звання «ударника
І Всеукраїнської музичної олімпіади».
Ідейно-політична
запрограмованість
олімпіад спрямовувалася на маскування
справжнього стану речей, повинна була дати
«установку» на подальший розквіт життя
робітників і селян у країні. Особливим
цинізмом вражало гасло Олімпіади весни
1934 року, яку організували відразу після
страшного Голодомору 1932–1933 років:
«Мобілізуймо самодіяльне мистецтво
на здійснення планів соцбудівництва,
на боротьбу за більшовицькі колгоспи,
за заможне життя колгоспників» [8].
Олімпіада була покликана продемонструвати «переможне» втілення в життя ідей
колективізації на селі та зведення новобудов
першої п’ятирічки. Ці погляди висунули на
чільне місце ряд колективів, які відігравали
помітну роль у культурній роботі на
місцях: робітничу капелу київського
заводу «Більшовик», хори Миколаївського
заводу ім. А. Марті, київського клубу
залізничників,
Харківської
фабрики
ім. Тінякова, Молдавську хорову капелу (за
тодішнім географічним поділом належала
до Одещини).
Значними стали конкурси на кращі
тематичні масові пісні, які проводилися
з 1932 року Спілкою композиторів
республіки. Пісні, що здобули перші
нагороди, упроваджувалися до репертуару
олімпіад, друкувалися в газетах, журналах,
листівках та збірках.
Розмах індустріального будівництва
відбився в таких зразках української
пісенності,
як
«Дніпрельстан»
та
«Криворіжжя»
В.
Борисова,
«Дніпрельстан» і «Пісня зміни» П. Батюка,
«Ювілейна заводу “Більшовик”» та «Пісня
заводу “Більшовик”» Г. Верьовки, «Пісня
молодих арсенальців» Я. Цегляра, «Пісня
про ”Арсенал”» С. Добровольського.
Пісні Г. Верьовки та С. Добровольського
звучали навіть у 1940–1950-х роках
як музичні емблеми відомих своїми
революційними традиціями київських
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заводів. Індустріальна тематика інколи
спонукала
митців
відтворювати
в
музиці специфічні виробничі шуми
(бряжчання металу, рух локомотивів,
удари молота). Зрозуміло, що такі засоби
неоднозначно сприймалися слухачами й
виконавцями, вражали механістичністю і
штучністю. За це свого часу критикували
«Пісню кузні» П. Толстякова, «Депо»
В. Борисова, «518–1040» П. Козицького,
«Магістраль» М. Коляди, «Комсомольську
реконструктивну» Ф. Богданова.
1930-ті роки принесли нові теми для
розвитку червоноармійських масових
пісень. Поряд із типовими похідними
маршами
(«Червоноармійська»
Г.
Верьовки,
«Червонокозацька»
К. Богуславського, «Пісня червоних
героїв» Л. Ревуцького) помітнішим стає
тяжіння до творів, у яких простежується
розшарування музичної тканини на дві
образні сфери: перша втілювала характерні
ритми кінноти (як правило, у супроводі),
друга позначалася широкою наспівною
мелодикою. Сюди можна віднести
«Пісню кубанських козаків» В. Борисова,
«Червону кавалерію» Г. Верьовки;
особливо вирізнялася популярна й сьогодні
в армійських колективах «Донська козача»
Я. Левіна на слова А. Угарова (композитор
загинув під час Другої світової війни).
Її музика відтворює в динамічно
пульсуючих образах картину козачого
походу:
Українські митці створили низку
пісень про легендарних героїв революції
та громадянської війни: «Пісня про загін
Щорса» Г. Верьовки, «Пісня про Кірова»
та «Пісня про Чапаєва» В. Борисова,
«Пісня про Котовського» М. Вериківського
та ін. Нині у світлі новітніх розвідок, що
реконструюють та повертають правдиві
факти історії, слава названих героїв
видається досить сумнівною, якщо не
міфологічною.
Розвиток червоноармійських пісень
стимулювався проведенням численних
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конкурсів на певну тематику. Приміром,
у січні 1934 року в Харкові відбувся
конкурс на кращу партизанську пісню на
слова І. Микитенка (з п’єси «Бастілія Божої
матері»). На нього подали понад 50 творів,
а переможцями стали пісні М. Коляди
(перша премія), Т. Шутенко (друга),
П. Козицького (третя). «Партизанська»
М. Коляди вражає активною динамікою,
гостротою і природністю інтонацій,
яскравим
національним
колоритом.
Усвідомлення пісні як мистецького символу
часу зумовило її введення в симфонічне
полотно поеми «Штурм Тракторного
партизанами» цього ж автора. «У мене
масова пісня є кульмінаційний пункт усього
розвитку... – писав композитор. – Пісня в
мене виливається в момент найбільшого
піднесення, коли мусить заспівати маса.
Отоді пісня виливається органічно» [8].
M. Коляда глибоко розумів роль і місце
масової пісні в суспільному житті, вважав
її естетичну сутність художнім явищем
демократичного спрямування. У цьому
напрямі працював і сам митець. Масові
пісні М. Коляди приваблювали численних
шанувальників проникненням автора в
живу, визначену епохою інтонаційну сферу.
Зокрема, широкої популярності набули
«Комсомольська» (сл. О. Штейнберга) та
«Похідна комсомольська» (сл. І. Шевченка),
створені М. Колядою до VIII з’їзду
комсомолу України. Його ж «Пісня
піонера» (сл. П. Тичини) та «Вітер на річці»
(сл. І. Александрова) стали переможцями на
конкурсі Наркомосу (Народного комісаріату
освіти) УРСР 1934 року.
Проведення цього конкурсу не було
випадковим. Тогочасна преса відзначала,
що в республіці склався незадовільний
стан з музикою для дітей. Після 1932 року
з’явилася низка творів для юнацтва,
серед яких виділилися щойно названі
пісні М. Коляди, а також «На варті семи
республік» В. Борисова, «Буду справжнім
моряком» та «Жнива» М. Вериківського,
«Пісня зміни», «Гей, не яром» Т. Шутенко.
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Серед комсомольських пісень 1930-х
років варто згадати «Пісню про
Павку Корчагіна» – одну з перших в
доробку С. Жданова (відзначену на
конкурсі 1939 р.), «Комсомольську
прикордонну» Я. Цегляра, «Комсомолко»
М.
Вериківського,
«Комсомольський
заклик»
П.
Батюка,
«Комсомолку
чорнобриву» Г. Верьовки.
Так звані «соціалістичні перетворення»
на селі, що влада здійснювала засобом
примусової
колективізації,
знайшли
втілення в тогочасній пісенності в
ідеалізованому вигляді, запрограмованому
певними ідеологічними установками.
З-поміж
такого
типу
творів
вирізняються
«Пісня
незаможниці»
та «Наймитська» М. Коляди, «Марш
колгоспників-ударників» А. Штогаренка,
«Комсомольська врожайна» М. Тіца,
«Пісня про наш колгосп» та «Ой, як
копали буряки» Я. Цегляра тощо.
Прикметно, що саме в цьому жанрі
композитори запроваджували в музику
характерні стильові риси та виконавські
прийоми фольклорного походження, які
використовували у своїй роботі співацькі
колективи.
Процес становлення інтонаційної
лексики пісенності для народних
хорів активізувався після 1932 року.
Осмислення
загальної
панорами
соціально-культурних процесів того
періоду дає підстави припустити, що
українські митці (і поети, і композитори,
які писали пісні) гостро відчували
трагедію свого народу в ті достопам’ятні
1932–1933
роки
Голодомору,
але
історична ситуація, скерована партійною
ідеологією, змушувала їх шукати шляхи
власного виживання в таких умовах.
Проявом того стало творення зразків з
посилено підкресленим фольклорним
забарвленням мелосу та багатоголоссям,
наближенням до гуртового селянського
співу (тобто відхилення від інтонацій
революційно-пролетарських наспівів),
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що виявилося значно природнішим
зробити
композиторам.
Натомість
поети не змогли значно відхилитися від
маніфестації «соціалістичних ідеалів»,
хоча також посилили фольклорний
струмінь.
Найбільш органічною та близькою по
духу стала селянська пісня для композитора
Г. Верьовки. У 1930-х роках він написав
пісні «За високий врожай», «Ой як стало
зелено», «Пісня тракториста», «Стоїть
дуб зелений», «Життя наше розквітає».
Класичним зразком у цій низці була пісня
«Ой чого ти, земле, молодіти стала»,
що мала символізувати оновлене життя
українського селянства в радянський час.
Ліро-епічна за характером, мелодія пісні
ллється розлого й на широкому диханні,
з оспівуванням виразних квартових
поспівок, нанизуваних на тонічний устій,
з підкресленням мінливості тонікодомінантних сфер тяжіння, притаманних
національному фольклорові.
У 1930-х роках намітилися зрушення
і в становленні української ліричної
пісні. Перші успіхи в цьому напрямі
пов’язані з творами, присвяченими
Червоній армії, а конкретніше – із темоюобразом «чекання» дівчат і матерів, які
проводжали в армію своїх синів та коханих
(традиційний фольклорний мотив у музиці,
літературі, живопису). Композитори й
поети свідомо трансформували образи
давніх рекрутських і солдатських пісень,
щоб яскравіше передати новий зміст і нове
ідейно-тематичне спрямування. Особливо
цікавими із цього погляду є два ліричні
твори А. Штогаренка – «Наливається
калина» (на народні слова) та «Прощання»
(на вірші А. Малишка), позначені
індивідуальним
стилем,
своєрідним
тлумаченням фольклорних джерел. У той
час створено також низку ліричних пісень,
призначених для молодіжних вечорів,
гулянь, свят. За своїм звучанням вони
наближалися до естрадного музикування:
«Ой ви, зорі вранішні» П. Козицького,
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«Пісня юності» та «Дарунок» П. Глушкова,
«На санках» Ю. Мейтуса, «На ковзанці»
М. Тіца та ін.
Новим напрямом для української
пісенності кінця 1930-х, коли в повітрі
Європи вже був відчутний потужний
натиск нацистської хвилі, стало піднесення
на новий щабель її громадянської тематики
та оспівування дружби народів СРСР,
а також проголошення інтернаціональної
солідарності з пролетарями інших
країн. Це пісні, присвячені німецьким
пролетарям: «Бойова антифашистська»
та «Червоний Берлін» Г. Верьовки,
«Пісня спартаківців» Ф. Богданова. Події
громадянської війни в Іспанії відображено
в «Іспанській колисковій» та «Пісні
польських інтернаціоналістів» Я. Цегляра,
«Іспанському марші» Г. Фінаровського.
Особливо плідно в цій галузі почав
працювати молодий композитор В. Томілін,
що написав «Пісню про Тельмана», «Пісню
про Долорес Ібаррурі», «Пісню народного
фронту», «Пауль Лукач» (автор загинув
під час Другої світової війни).
На другу половину 1930-х років припадає
виникнення двох талановитих за музичною
мовою пісень – «Із-за гір та з-за високих»
Л. Ревуцького й «Пісні про Сталіна»
В. Косенка (обидві на сл. М. Рильського)
та «Над нами, товаришу» П. Козицького
(сл. Г. Плоткіна). Хоча ці пісні-панегірики
були типовим породженням часів культу
«великого вождя» (твори про Сталіна
були в 19З0–1940-х роках обов’язковими
в доробку майже кожного митця, навіть
симфоніста), вони відзначаються високою
художністю, яскравістю ліро-епічного
музичного вислову, мають характерні
фольклорні риси.
Історія не зберегла відомостей про те,
наскільки щирим було бажання написати
свої пісні про Сталіна як П. Козицького, так
і В. Косенка. Щоправда, маємо свідчення
про виклики до кабінетів КДБ у кінці 1920х – на початку 1930-х кожного з них. Тож
підстав для підкресленого виявлення своєї
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лояльності й симпатії до вождя в кожного
з композиторів було більш ніж достатньо.
Однак звертає увагу той факт, що пісні
Л. Ревуцького й В. Косенка написані на
слова одного поета – М. Рильського, якого
теж викликали до відповідних органів,
коли розглядали справу СВУ.
Відомо, що в доробку М. Рильського
до 1935 року не було віршів про Сталіна.
І їх поява пов’язана із ситуацією, типовою
для тогочасної історії. Поета просто
викликали до НКВС (тоді це було в
колишній каретній будівлі Київського
інституту шляхетних дівчат) і «порадили»
написати пісню про Сталіна. У разі відмови
дорога одна – ГУЛАГ. М. Рильський
одразу пішов до найближчого побратима
Л. Ревуцького, а вже разом – до старшого
брата композитора й учителя та друга
поета Дм. Ревуцького. Свідком розмови
був син останнього В. Ревуцький: «Батько
тоді порадив їм написати її [пісню. – В. К.],
щоб зберегти собі життя для передання
творчої естафети української культури
майбутньому поколінню» [9]. Не маючи
власного натхнення для створення такого
«шедевра», композитор і поет вирішили
«відштовхнутися» від добре знаних їм
зразків козацьких пісень, над виданням
яких вони разом з Дм. Ревуцьким
працювали ще в 1926–1927 роках. Що ж,
езопова мова може бути представлена в
різних іпостасях. М. Рильський вдавався
до вербального маскування, зокрема
використання цитат. У цьому разі – музичнофольклорного маскування [11]. Зокрема,
образно-художні аналогії викликала давня
козацька «Ой з-за гір, з-за гір вилітав
сокіл…». Зрозуміло, «сокіл» – то замало,
краще – «сизокрил орел летить»… Та й хор
уклали в стилі народного багатоголосся,
з типовим зачином-заспівом, кадансами,
де так самобутньо вияскравлюються
характерні
«паралельні
квінти»
(заборонені
класичною
гармонією) 5.
Створення пісні стало порятунком для всіх
трьох, адже вони знали – на них покладено
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тавро «буржуазних націоналістів», а це
могло мати фатальні наслідки 6. Пісня
тріумфально прозвучала на сцені Великого
театру в Москві під час Декади українського
мистецтва 1936 року: на сцені й у бічних
ложах співали знані оперні солісти, хорові
колективи, на передньому плані чотири
роялі з відкритими кришками, за якими
сиділи українські піаністи – лауреати
міжнародних конкурсів, в оркестровій
ямі – симфонічний оркестр. Усе заквітчано,
дівчата у віночках зі стрічками, рясніють
узорами вишиванки… Вождь у царській
ложі аплодував стоячи. Справді, пісня «Ізза гір та з-за високих» вийшла вдалою,
знайшла широкий розголос і сподобалась
особисто Сталіну [6, с. 51].
Громадянська
тема
знайшла
втілення в низці пісень Г. Верьовки,
С.
Добровольського,
С.
Жданова,
К. Шиповича та перших спробах
П. Майбороди, у яких відчутні пошуки
художньо правдивого втілення задуму,
хоч це було особливо складно, бо й ці
твори були пов’язані зі звеличенням особи
«вождя».
Інший вектор розвитку пісенних
жанрів
спостерігаємо
на
теренах
Східної Галичини й Буковини, що були
«приєднані» до Радянської України восени
1939 року. За обмеженістю часу – лише
півтора року (до вторгнення нацистів на
терени України) – ідеологічну роботу зі
створення зразків масової пісні відповідні
комісії Наддніпрянської композиторської
спілки не встигли розгорнути. Тому з
огляду на традицію, там питому вагу мали
обробки численних народних зразків,
стрілецькі пісні часів національного
змагання та лірико-побутові: «Червоні
маки», «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича,
низка пісень В. Безкоровайного на слова
О. Олеся тощо.
У 1930-х роках в Україні, поряд з
піснями українських авторів, широко
звучали твори митців інших народів
нашої країни, а також зарубіжних
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композиторів. Зокрема, міцно ввійшли в
культурний побут пісні «Болотні солдати»
та «Червоний Ведінг» антифашиста
Г. Ейслера. Відомий німецький співак
Е. Буш ознайомив радянських слухачів
з новими італійськими, іспанськими,
французькими піснями. Американські
народні пісні запам’яталися у виконанні
Поля Робсона («Міссісіпі» та «Джон
Браун»). Усюди звучали пісні провідних
радянських митців («Марш ентузіастів»,
«Пісня про Батьківщину» І. Дунаєвського,
«Орлятко» В. Бєлого, «Пісня про Щорса»,
«Катюша» М. Блантера, «Дан приказ ему
на запад...» Дм. Покрасса, «Тачанка»
К. Лістова та ін.).
Еволюція пісенності в Україні в 1930х роках, як, зрештою, і всієї музичної
культури, могла б бути більш активною
та багатшою на творчі знахідки, якби
вона відбувалася природним шляхом
духовної
спадкоємності
митецьких
генерацій. Однак великої шкоди культурі,
як і всім сферам життя, завдали сталінські
репресії, жертвами яких стали відомі
українські композитори К. Богуславський,
В. Верховинець, О. Арнаутов, поети
М. Вороний, Д. Загул, В. Поліщук,
М. Лебідь, М. Філянський. Репресивних
утисків зазнали також Ф. Попадич,
Т. Шутенко та ін.
Усе це не могло не справити
негативного
впливу
на
розвиток
духовного життя народу, культури й
мистецтва країни в цілому. У художній
політиці простежуються, з огляду на
низку «перегинів», пошуки компромісних
розв’язань ідеї твору, переорієнтація
тематики на оспівування культу особи.
У таких трагічних умовах, свідомо
завуальованих високими гаслами та
проголошуваними прекрасними ідеалами
революції і світлого майбутнього людства,
формувалася й українська масова пісня,
автори якої були поставлені в умови
звичайного людського виживання з
обмеженою свободою творчості.
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Примітки
Нагадаємо назви жанру: рос. – песня; болгар. – песен; польс. – pieśn; чес. – píseň; лит. – daina; нім. – lied;
італ. – canzone; ісп. – canción; франц. – chanson; англ. – song тощо.
2
Пісня як характерний акт творення викликала й процеси, зворотні синтезу – відокремлення
текстового / вербального начала від музичного та існування їх як самостійних в окремих видах мистецтва
(щоправда, ці процеси відбувалися повільно). Стародруки залишили відомості про те, що народні співці,
які їх складали, – барди, бояни, мінезингери – читали свої епічні поезії, «розспівуючи» («Пісня про Сіда»,
бл. 1140, Іспанія; «Пісня про Нібелунґів», бл. 1200, Німеччина; «Пісня про Роланда», бл. 1170, Франція;
«Слово о полку Ігоревім», не пізніше 1187, Київська Русь). Від ХІХ ст. пісня як окремий поетичний жанр
трапляється в доробку багатьох поетів різних національних шкіл, зокрема українських. Виокремлення
музичного начала пісні теж почалось у добу романтизму. Значного поширення набув окремий жанр
фортепіанної музики «Пісня» (найбільш вдалим зразком вважають «Пісню», ор. 17 Л. Ревуцького) та
«Пісню без слів» (засновник – Ф. Мендельсон).
3
Винятком зворотного співвідношення заспіву й приспіву є «Пісня про Батьківщину» І. Дунаєвського
на сл. В. Лебедєва-Кумача.
4
Щодо введення в радянську культуру поняття з фізичної науки «маса» (massa) маємо серйозні
непорозуміння. Адже поняття «масовість», «масова», кинуте в іншонаціональне середовище, мало
обізнане з науковою термінологією, стало адекватним «БАГАТО» = ЗАГАЛ, юрба, гурт, огром, зрештою,
церковно-слов’янською – «сонм». Тут вбачається навмисне маніпулювання людською свідомістю, далеке
від принаймні логіки термінотворення, проте обґрунтоване ідеологічно. На щастя, терміном «масова /
масовий» обмежили тільки культуру і спорт. Гадаю, дивно звучало б «початкова / середня масова
школа». Але розділ «Масова пісня» ( як констатація соціально-культурного явища) свого часу введено
до «Історії української музики» [т. 3–5], а позиція «Масова музична культура» присутня в «Українській
музичній енциклопедії» [т. 3]. У цивілізованому демократичному світі, де шанують наукову термінологію,
термін «маса» однозначно є фізичним і позначає, як від маси / ваги тіла прискорюється сила падіння!...
І деградація логіки! Щоправда, у побутовій розмові це слово може означати неконкретизовану кількісну
величину. Однак при вживанні його вже як поняття до людського загалу правомірно було б корегувати
термін стосовно живого організму (адже людина – жива істота), тобто з додаванням префіксау «біо», як це
маємо в сучасній науці – «біомаса».
5
Вочевидь, КДБ справедливо заслуговував назву «компетентних» органів. Його аналітики одразу
зорієнтувалися, звідки «першоджерело» пісні та надіслали розпорядження по всіх бібліотеках ліквідувати
другий випуск «Козацьких пісень» (1927) за редакцією Дм. Ревуцького (його ж стаття і примітки), де під
№ 7 надрукована пісня «Ой з-за гір, з-за гір» в обробці Л. Ревуцького.
6
У справі Радіокомітету 1937 року є Постанова: «Арнаутов та Білокопитов блокувалися з націоналістами
Ревуцькими, Косенком та ін., проводячи з ними націоналістично-фашистську лінію в музичному мистецтві
України» (див.: ЦАМДБ СРСР. 38028 ФП. Сл. с. № 123/721) [10].
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ОСОБЛ И ВОСТІ ІНТЕРП РЕТА ЦІЇ
ІМ П РЕСІОНІСТИ Ч Н И Х ТЕН Д ЕН ЦІЙ В
У К РА Ї НСЬКОМ У М ИСТЕЦТВІ
Анотація / Abstract

Стаття присвячена особливостям інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві.
Імпресіонізм як перший модерністський напрям здійснив неабиякий вплив на світову образотворчість,
позначившись у ній не лише новими суто формально-пластичними, але й світоглядними ознаками.
Українське мистецтво у свій спосіб залучило його досвід до пошуків нової художньої мови переламного
в художньому поступі періоду кінця ХІХ –початку ХХ ст. І хоча в українському мистецтві імпресіонізм
не утворив певного окресленого напряму, його ідеї, зокрема індивідуалізація художнього бачення,
суб’єктивність сприйняття, колористична виразність, позначили новий етап його розвитку, надовго
зберегли свою актуальність.
У статті простежено джерела імпресіоністичних впливів в українському живопису межі ХІХ – початку
ХХ ст., протиріччя його інтерпретації критикою та художниками, особливості ролі імпресіонізму у творчості
митців авангарду (Д. Бурлюка, О. Богомазова, К. Малевича). Акцентовано значну роль у репрезентації
явища великої виставки «Імпресіонізм в Україні», що відбулася в грудні 2009 – березні 2010 року в НХМУ
в Києві, уперше продемонструвавши діапазон імпресіоністичних інтерпретацій у вітчизняному живопису
кінця ХІХ – початку ХХ ст.
У статті проаналізовано ставлення до напряму в наступні періоди історії українського мистецтва в
постреволюційних 1920-х 1930–1950-х 1960–1970-х роках, коли через утвердження соцреалістичної
доктрини імпресіонізм як «буржуазний художній напрям» спочатку був «викреслений» з радянського
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мистецтва, у подальшому поступово повертаючись у творчі практики митців. Через особливості розвитку
мистецтва в радянських умовах (відгородженість від світового досвіду, відсутність широкої інформації про
вітчизняне мистецтво дорадянського періоду), попри свою історичність і тісну пов’язаність із мистецтвом
межі ХІХ–ХХ століття, в українській образотворчості імпресіонізм зберіг свою привабливість до 1970-х
років.
Ключові слова: імпресіонізм, модернізм, малярство, національний досвід.
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The article is dedicated to the interpretation peculiarities of the impressionistic trends in Ukrainian art.
Impressionism as the ﬁrst modernist style has a huge impact on world art, been marked in it both by new purely
formal, plastic and also world-view features. Ukrainian art hasn’t also avoided it and attracts its experience to the
search for a new artistic language of the turning point in the artistic development of the period of the late 19th –
early 20th century in its own way. Although impressionism hasn’t formed a deﬁnite exact trend in Ukrainian art, its
ideas, in particular, the individualization of artistic vision, subjectivity of perception, colour expressiveness mark
a new stage of its development and keep their relevance for a long time.
The sources of impressionistic inﬂuences in Ukrainian painting at the turn of the 19th – early 20th century,
the contradictions of its interpretation by critics and artists, the peculiarities of impressionism signiﬁcance in
the works of avant-garde artists (D. Burliuk, O. Bohomazov, K. Malevich) are considered in the article. A great
importance of a large exhibition Impressionism in Ukraine in the phenomenon representation is emphasized. The
event has been held on December, 2009 – March, 2010 at the National Museum of Modern Art in Kyiv. A range
of impressionistic interpretations in Ukrainian painting of the late 19th – early 20th century is submitted for the
ﬁrst time.
An attitude to the trend during the next periods of the history of Ukrainian art, namely in the post-revolutionary
1920s, 1930s – 1950s, 1960s – 1970s, is analyzed in the article. These are the periods, when impressionism as
a bourgeois artistic trend has been “deleted” from the Soviet art because of the establishment of socialist realist
doctrine. It has been returned gradually into the artists’ creative practices in the following years. Impressionism has
preserved its attractiveness until the 1970s due to the peculiarities of the art development in the Soviet conditions
(isolation from the world experience, shortage of extensive information about Ukrainian art of the pre-Soviet
times) despite its historicity and close connection with art of the turn of the 19th – 20th century.
Keywords: impressionism, modernism, painting, national experience.

статтями Н. Асєєвої, О. Жбанкової та
О. Денисенко став програмним виданням
із цієї теми [17]. Однак у більшості
досліджень
означену
проблематику
проаналізовано загалом на рівні залучення
формально-пластичних
відкриттів
імпресіонізму, його концептуальні засади
залишилися осторонь.
Утім, тема імпресіонізму в українському
мистецтві охоплює низку питань. Рубіжне
явище в історії світового живопису, таке,
що по-своєму синтезувало, з одного боку,
завершення великої традиції реалізму з
її уважним вдивлянням у навколишній
світ, зануренням у дійсність, а з іншого, –
початок модернізму з багатоманіттям
світобачень, суб’єктивністю, постійними
оновленнями,
було
сприйняте
й
перетворене вітчизняними художниками.
Саме імпресіонізм став чи не першим
художнім явищем, яке на межі століть,
стикнувши різні ідейно-художні традиції –

IM

Тема
впливу
та
інтерпретації
імпресіонізму в українському мистецтві
активно досліджувалася у вітчизняному
мистецтвознавстві із часів «перебудови»
й суттєво пожвавилася у 2000-х роках.
Засадничими на цьому шляху стали
наукові розробки Н. Асєєвої [1; 2; 3] та
Л. Савицької [30]. Серед нових публікацій
варто згадати статті Ю. Бабунич [4] та
О. Петрової [26], що додають нових
ракурсів для вивчення теми.
Важливою подією в мистецькому й
культурному житті стала масштабна
всеукраїнська виставка «Імпресіонізм і
Україна», яка експонувалася в грудні 2009 –
березні 2010 року в НХМУ. Заснована
на колекціях художніх музеїв України і
приватних збірках Києва, вона вперше
дала можливість побачити різноманітність
сприйняття та творчої інтерпретації ідей
імпресіонізму у вітчизняному малярстві
межі ХІХ–ХХ ст. А каталог із ґрунтовними
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французьку й українську, відкривало
вітчизняному мистецтву широкий світовий
простір. Однак треба враховувати, що
кожне мистецтво бере з іншого лише те,
що в певний час відповідає потребам
національної
культури,
загальному
мистецькому контексту. Тому в його
дзеркалі образ іншого мистецтва або
твори того чи іншого напряму ніколи не
будуть повністю подібними, буквальними,
точними. Ця ознака характерна для всього
українського мистецтва, у якому західні
художні впливи завжди проходили крізь
потужні національні «фільтри», часто
змінюючи першоджерела або надаючи їм
іншого змісту та особливостей.
Варто мати на увазі й те, що
імпресіонізм
входив
в
українське
мистецтво різними шляхами, не лише в
його головній французькій версії, але й
через мистецтво німецьких, польських,
угорських художників, в академіях яких
навчалися тоді і чиї виставки відвідували
в Європі вітчизняні художники. Показово,
що і в цих національних школах
імпресіонізм зазнав суттєвої видозміни,
наповнюючись місцевими особливостями.
Так, зокрема, своєрідність його німецької
версії засвідчила велика експозиція
«Німецький імпресіонізм» 2010 року в
художньому музеї міста Білефельд, де
зазначалося: «Французький імпресіонізм –
це світлий живопис. Для французів в
центрі уваги було подрібнення форми
та кольору, дуже важливими були стан
атмосфери, гра світла і тіні, зміни кольору
предметів під впливом денного світла.
Для німецьких імпресіоністів важливу
роль відіграє композиція картини,
живопис вирішує формальні завдання,
він порівняно з французьким виявляється
більш індивідуалістичним, пласким і
більш темним». Більш того, німецький
живопис у цьому плані характеризується
більшою просторовістю та меншою
декоративністю. Виставка засвідчила,
що німецькі художники того часу не
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пасивно засвоювали уроки імпресіонізму,
а використовували його досвід самостійно,
в дусі традицій і тогочасних національних
спрямувань [14]. Певних ознак набули
імпресіоністичні тенденції в малярстві
Польщі, Швеції та інших національних
шкіл. У цьому контексті український
досвід додає нових особливостей для
аналізу художнього процесу загалом та
своєрідності прочитання його спрямувань
крізь проблематику національної культури.
Отже, як зазначають дослідники,
залучення
українських
митців
до
імпресіонізму розпочалося наприкінці
1880-х – на початку 1890-х років. Тоді,
як зазначає Н. Асєєва, «імпресіонізм
перестав бути суто французьким явищем
і почав стрімко розповсюджуватися
в інших країнах світу», викликаючи
широкі дискусії [17, с. 9]. Принагідно слід
згадати, що цей період був позначений
надзвичайною насиченістю художніх
новацій, появою широкого кола різних,
часто контроверсійних тенденцій та
напрямів, які так чи інакше впливали один
на одного. Зокрема, мистецтво ввійшло
в наступний – постімпресіоністичний –
етап свого розвитку, який, використавши
попередній імпресіоністичний досвід
(остання виставка імпресіоністів, як відомо,
відбулася 1886 р.), загалом сприймав його
контроверсійно, висуваючи нові ознаки
тощо. Однак поширення новаційних ідей
відбувалося тоді ще досить повільно,
а тому і в самій Франції імпресіонізм
набув широкого визнання лише в другій
половині 1890-х років. Таким чином,
цілком слушною є думка Н. Асєєвої: «Для
української культури був визначальним
не хронологічний, а вибірковий порядок
засвоєння досвіду імпресіонізму» [17,
с. 9]. Ця вибірковість ускладнювалася
й тим, що в той час неабияке значення в
мистецтві мали символізм і стиль модерн,
що зберегли свою значимість протягом
наступних десятиліть. Та й у самій Україні
поряд з орієнтацією на передвижницький
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реалізм з початку 1890-х років розпочалися
дискусії про «національний стиль»,
де знайшли віддзеркалення і модерні
стилізації, і символістські узагальнення.
Одночасно у вітчизняному мистецтві
було зроблено важливі відкриття, що
певною мірою визначили параметри
його традиції – це іконопис як самобутня
образно-пластична система й видатне
явище національної культури, і фольклор,
народне мистецтво, звернення до якого
ставало джерелом оновлення художньої
мови
і
ствердження
національної
своєрідності.
Отже,
«в
останній
третині ХІХ ст. ми спостерігаємо, як,
порушуючи хронологічну послідовність,
нашаровуються,
поєднуються
різні
напрями й течії. Навіть у творчості
одного митця можна побачити поряд з
імпресіоністичними рисами відгомін
реалістичних тенденцій середини століття
та вплив нової стилістики модерну» [3].
У цьому колі інтерес до імпресіонізму
зайняв своє місце, певним чином
уособлюючи та символізуючи європейські
орієнтири малярства.
Показово, що й саме поняття
«імпресіонізм» складно входило до творчої
свідомості українських митців, часто
наповнюючись зовсім не відповідним йому
змістом. Чимало зусиль для роз’яснення
його принципів доклали М. Кузнецов,
П. Нілус, І. Труш, Є. Агафонов. І. Труш,
зокрема, наголошував: «Імпресіонізм,
се перший термін, що приплив до нас із
заходу і був немов синонімом малювання
яркими фарбами, коли властиво суть його
лежить не конечно в яскравості, а більше
в технічнім розв’язанню і переведенню
вибраного сюжета» [35, c. 143].
Полемізуючи з І. Франком, який уважав
звернення до імпресіонізму відмовою від
національно-соціальних питань, І. Труш
акцентував не лише нові можливості,
що відкривалися перед живописом, але і
його вплив на зміни глядацьких смаків:
«...з часом звикає і пересічна публіка
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до колористичної незвичності, починає
навіть у природі шукати тони, побачені в
картинах, і знаходить їх. Вже й зараз є люди,
які погоджуються з фактом, що сонячного
дня сніг у тіні не сірий або чорний, а синій
і фіолетовий, як на картинах художників»
[35, c. 147]. Серед новацій імпресіонізму
І. Труш справедливо визначає зображення
значного простору й значної кількості
людей – міського натовпу, які із цього
часу стають окремою мистецькою темою.
А водночас – відтворення особливостей
короткоплинного освітлення, що визначає
одну з його характерних ознак. Однак ці
теми майже не позначилися на українському
малярстві. Показово, що й упродовж
1900-1910-х років, незважаючи на появу
нових художніх напрямів, для українських
художників
імпресіонізм
залишався
дискусійним явищем. І якщо, наприклад,
критик Л. Войтоловський бачив у ньому «…
віддзеркалення кипучих сил громадського
життя, що відроджується, юних творчих
інтересів,
пристрасного
підйому
людського духу» [12, c. 14], то П. Нілус
у статті, присвяченій виставці Салону
Іздебського, де, до речі, імпресіоністи
не були представлені, підкреслював у
ньому зв’язок із класичним мистецтвом:
«Імпресіонізм – це збагачене різноманіттям
фарб старе мистецтво» [23]. Характерним
є висловлювання М. Кузнецова в одному
з інтерв’ю: «Імпресіонізм – це протест
проти рутини. У нас існують два табори:
в одному – молодь, яка рветься до нових
шляхів, а в іншому – тісно згуртовані
рутинери. Давайте лише свіжі, прекрасні
твори, і я задоволений, ніяких шкіл я
не визнаю. Я визнаю лише красу та
індивідуальність» [11]. На диспуті
про імпресіонізм, що відбувся в Києві
1911 року думки взагалі розділилися:
П. Кузнецов наголошував на тому,
що саме поняття ще не визначилося,
професор Четвериков розглядав його
як явище суто наукове, допоміжне для
мистецтва, а відомий критик Е. Кузьмін
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навпаки бачив його як закономірний етап
у розвитку живопису [37]. На початку
ХХ ст. термін «імпресіонізм» часто
взагалі використовувався як узагальнююча
назва нового мистецтва, відмінності між
напрямами якого майже не розрізнялися
художниками, критикою, глядачами. До
речі, це саме впродовж 1910-х – на початку
1920-х років відбулося з «футуризмом»,
назва якого в Україні охоплювала
досить широке художнє коло, часто
зовсім протилежне їхнім італійським та
російським аналогам…
Можна
вважати
таку
ситуацію
закономірною. Адже перебуваючи у
Франції, відвідуючи її музеї та виставки
в
Салонах,
українські
художники
сприймали
насамперед
зовнішні,
формальні ознаки та прийоми нових течій,
часто не маючи можливості осмислити
їхній зміст. Проте і Францію відвідали
далеко не всі. Не випадково загальна
концепція імпресіонізму з його новим
баченням людини та світу, програмною
орієнтацією на відтворення сучасного
світосприйняття, прагненням зобразити
свій час у багатоманітні його проявів,
аналітичним ставленням до засобів
виразності, пластичної мови, вільною,
часто
фрагментарною,
композицією,
розмитістю огорнених повітрям предметів,
що перебувають у життєвому русі, гострота
ракурсів, роздільність живописного мазка,
що не збігається з предметною формою,
аналіз локального кольору, який поринає
у мінливість освітлення, «самоцінність»
полотна, покритого фарбою, який «має
тепер власне життя, власну експресію,
що не залежить від експресії сюжету»
[16, c. 67], а також і новий для мистецтва
сюжетний діапазон – сучасне повсякдення,
життя міста, несподіваність побутових
ситуацій, рухливість природи не знайшли
тут цілісного відбиття, були сприйняті
лише частково: як засіб оновлення
художньої мови, що застосовувався для
відображення
традиційних
сюжетів,
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як стилістична тенденція, манера, що
розширювала можливості живописної
виразності. Та й сам «імпресіоністичний
зразок» доповнювався у вітчизняному
живопису іншими ознаками, як зауважує
Д. Сараб’янов, у кожному випадку
корегуючи його на свій лад: «…
нейтралізував імпресіоністичну легкість,
так артистично передану французами,
вводив до живописної системи яскраво
виражений
елемент
декоративності,
віддавав перевагу сільським краєвидам,
не прагнучи зафіксувати життя великого
міста, а зосереджуючи свою увагу на селі,
незайманій природі, провінції, садибі» [32,
c. 362]. Ідеї відображення в живопису руху,
мінливості життя, пов’язані з новим –
урбаністичним, «прогресистським» –
світоглядом, також стали актуальнішими в
українському малярстві набагато пізніше –
у творах модерністів та авангардистів
1910–1920-х років. Продовжуючи цю
думку, варто зазначити, що у формуванні
«української версії імпресіонізму» поряд з
безумовними французькими враженнями
своє місце знайшли й вітчизняні тенденції
реалістичного пленеризму та «пейзажу
настрою». Показово, що на цьому шляху
аналітичність французького імпресіонізму
набувала у вітчизняних художників
іншого – ліричного емоційного звучання,
інтерпретуючи
його
колористичне
різноманіття саме як прояв індивідуального
переживання світу, авторської емоційності.
Тим більше, що, пов’язуючи імпресіонізм
насамперед із живописом на пленері
(що лише частково відбивало його
концепцію, адже такі художники, як Дега
чи пізній Ренуар на пленері не писали),
українські художники використовували
його здебільшого в малюванні пейзажу,
що з кінця ХІХ ст. найчастіше був не
тільки засобом осмислення національного
простору, де до поняття «природи»
дедалі активніше входили урбаністичні
мотиви, але й цариною, де безпосередньо
вирішувалися
живописні
завдання.
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Можливо, саме через суто пейзажне
сприйняття його концепції, яка, безумовно,
ним не вичерпувалася, неабияку роль
українські художники відводили етюду,
чия свіжість та безпосередність ставали
синонімом імпресіоністичності.
У зв’язку із цим варто згадати слова
М. Вороного з тексту в «Літературнонауковому віснику» 1901 року, який
М.
Єфремов
назве
«маніфестом
українського модернізму», де складно
перетинаються суто «імпресіоністичні»
та «символічні» інтенції: «Бажало б се
творів.., де було б хоч трошки філософії,
де хоч клаптик якійсь би того далекого
блакитного неба, що від віків манить
нас своєю недосяжною красою, своєю
незаглибленою
таємничістю…
На
естетичний бік творів має бути звернена
найбільша увага» [13]. Так вибудовувалися
головні особливості раннього етапу
українського модернізму, де саме з
імпресіонізмом були пов’язані новітні
естетичні вподобання.
Проте,
аналізуючи
концепцію
імпресіонізму як першого європейського
модерністського
напряму,
варто
підкреслити чи не головну його
світоглядно-пластичну
складову
–
індивідуалізацію бачення та сприйняття,
активність глядацької позиції, адже
«образне життя» твору постає в ньому
через зіткнення авторської та глядацької
суб’єктивності. Не менш важливою в
ньому залишалася також аналітичнореалістична складова, як наголошував
В. Прокоф’єв, «тяжіння до точного
аналізу дійсності, до того “прямого
погляду” на речі, що не залишає в них
нічого непоміченого і бачить все з тою
сміливістю, що майже протипоказана
людському зору…» [16, c. 34]. І якщо для
українських митців ці ознаки загалом
виявилися найменш очевидними, то
творчі перспективи, які вони відкривали
в мистецтві, пізніше були проникливо
зрозумілі радянськими ідеологами і
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спричинили довготривалу «боротьбу з
імпресіонізмом» у радянський час…
Залучення до імпресіонізму як початку
модерністської
епохи
відбувалося
в Україні разом з появою першого
програмного
об’єднання
художниківреалістів – Товариства південноросійських
художників (1891–1922), що позиціонувало
себе
як
продовження
програми
російських передвижників. Насправді
тоді мистецтво передвижників зазнало
суттєвих трансформацій, де на зміну
важливим соціально-критичним темам
дедалі частіше виникали суто побутові
сюжети, нерідко позначені певною
анекдотичністю, а до художньої мови
реалізму входили відкриття пленерного й
імпресіоністичного малярства. Саме під
впливом новітніх модерністських настроїв
та активних контактів із художниками
Петербурга, Москви, Парижа, Мюнхена
митці Товариства південноросійських
художників досить швидко вийшли за межі
«пізнього передвижництва». У малярство
входили суб’єктивність сприйняття, пошук
індивідуальної манери, колористичної
виразності, поєднуючи певні ознаки
імпресіонізму та стилю модерн при
збереженні передвижницької уваги до
натури. Нові імпресіоністичні особливості
з’явилися в роботах М. Кузнецова,
Т. Дворникова, М. Козика, П. Нілуса,
О. Стіліануді, Г. Ладиженського. Виразно
відбилися вони й у творах К. Костанді,
якого пізніше назвуть «українським
імпресіоністом», парадоксально поєднуючи
продовження передвижницького реалізму,
імпресіоністичності колориту та сюжетнонастроєвими мотивами в дусі «Мира
искусства»: ностальгія за минулим
(зображення старих маєтків), елегійність,
певний пасеїзм. Загалом, як справедливо
зазначає О. Шилова, «…імпресіонізм
викликав дуже різноманітне ставлення в
художників, які сприймали та трактували
його відповідно до завдань власної
творчості» [38, c. 170].
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Новаційні тенденції позначилися на
роботі живописців різних мистецьких
центрів України – Києва, Харкова,
Львова. Особливе місце належить тут
Л. Левченку, невеликі за розміром полотна
якого поєднали виразність вітчизняних
«пейзажів настроїв», тонку ліричність,
тональну складність та імпресіоністичні
прийоми, а також творчості М. Бурачека,
який у численних живописних етюдах
опрацьовував імпресіоністичні прийоми,
поєднуючи їх із зображенням українського
пейзажу.
Імпресіоністичний
період
спрямував кольористичні досягнення
О. Мурашка, а у творах А. Маневича
імпресіоністичні
тенденції
тісно
переплелися
із
традиційною
для
вітчизняного мистецтва темою життя
маленького міста та впливами модерну.
Значну роль відіграв імпресіонізм у
творчості нового покоління українських
митців – модерністів та авангардистів.
У цьому зв’язку заслуговує на увагу думка
Д. Сараб’янова про те, що у вітчизняному
мистецтві імпресіонізм «дедалі більш
визначено йшов до того, аби перетворитися
на один з напрямів, який не претендував на
місце головного. Для більшості живописців
нової формації він виявився тимчасовим
етапом на їхньому шляху; ним ішли, але
його й долали» [33, c. 18].
Показово, що саме імпресіоністичні
твори переважали в експозиції етапної для
нового мистецтва виставки «Ланка», що
відбулася в Києві 1908 року. Дослідниця
О.
Кошуба-Вольвач
зазначає:
«…
київська виставка представляла головним
чином зроблені влітку 1908 р. твори,
котрі були натурним матеріалом, який
засвоювався молодими художниками в
системі опанування імпресіоністичної
та постімпресіоністичної концепції» [18,
c. 268]. У творчості одного з головних її
експонентів О. Богомазова імпресіонізм
зазнав
індивідуального
прочитання,
використавши відкриту ним самоцінність
кольору та прийоми пуантилізму. У своїй
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програмній теоретичній праці «Живопис та
елементи» (1914) дослідник наголошував:
«Імпресіонізм дав сильний поштовх
дальшому розвитку в художника розуміння
живописних елементів і визволення
мистецтва від сторонніх ідей. Художник
уже розумів, що будь-яка ідея, думка
мають бути виражені не літературними
поняттями, а повністю живописними
засобами, співвідношенням елементів,
і картина знову стала тим перевальним
пунктом
естетичного
хвилювання
художника, яким вона й повинна бути.
Відбулося визволення мистецтва від
пригноблюючих його понять» [6, c. 83].
Тема продовжувалася розроблятися ним і
надалі, зокрема у «програмних нотатках»
1915 року, де можна прочитати про
«байдужість імпресіонізму до змісту»,
головним стає світло; про недостатність
в ньому хороших портретистів та
настроєвості у пейзажах» [5, c. 8]…
У творчості самого ж О. Богомазова
інтерес до імпресіоністичних спрямувань
обмежився кількома роботами. Надалі
його мистецтво розгорталося в колі
інтерпретацій художньої мови модерну,
кубізму та футуризму.
Помітне місце зайняв імпресіонізм й
у творчості Д. Бурлюка як живописця,
теоретика та пропагандиста нового
мистецтва. «Голос імпресіоніста на
захист живопису» називалася написана
ним листівка-маніфест, надрукована до
виставки «Ланка» в листопаді 1908 року,
що стала першою в ряду його майбутніх
маніфестів та закликів до художнього
оновлення. Проте про імпресіонізм в ній
взагалі не йшлося. Віддаючи належне
старим майстрам – Леонардо да Вінчі,
Рембрандту,
Мікеланджело,
автор
наголошує на етапному значенні групи
«Мир искусства», з виставки якої в
1899 році розпочинається для нього «нова
ера». Пізніше, як відомо, погляд Д. Бурлюка
на «Мир искусства» суттєво зміниться,
і саме полеміка між ним і О. Бенуа
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визначить входження раннього авангарду
на російську сцену. Але поки що в «Голосі
імпресіоніста» він писав: «Дивляться
на Захід. Свіжий вітер. Полов’яний дух
Рєпіна відпускає, лапоть передвижництва
втрачає свою видиму силу. Але не Сєров, не
Левітан, не потуги геніальності Врубеля,
не літературні Дягілевці, – а Голуба Роза,
ті, що згрупувалися навколо “Золотого
Руна”, далі імпресіоністи російські,
що зросли на західних зразках, ті, хто
тремтів, дивлячись на Гогена, Ван Гога,
Сезанна (синтез французьких живописних
течій) – ось надія російського оновленого
живопису!» [31, c. 313]. У своєму памфлеті
Бурлюк полемізував з академістами
(Айвазовським,
Маковським)
та
передвижниками, знаходячи більш активні
пошуки оновлення живопису в творах
«Голубої Рози», порівняно з першими
вітчизняними модерністами – В. Сєровим,
І. Левітаном, М. Врубелем. Варте уваги й
те, що в «Голосі імпресіоніста» відбилося
характерне для вітчизняного мистецтва
ототожнення
імпресіоністичних
та
постімпресіоністичних
тенденцій
в
європейському живописі, а також провідна
роль Сезана, творчість якого все більше
усвідомлювалася точкою відліку для
нового етапу в мистецтві та основою для
широкої течії «сезаністів» в російському та
українському малярстві. Пізніше Д. Бурлюк
присвятить імпресіонізму окрему й більш
цілеспрямовану увагу, зокрема в брошурі
«Пощечина общественному вкусу» (1912).
У своєму баченні нового живопису
особливе місце він віддає його фактурі,
що, на відміну від французького
імпресіонізму, де вона розглядається як
живописно-пластичний фактор, постає
самодостатнім засобом скульптурної
виразності поверхні живописного полотна,
яка у свою чергу набуває особливого
змісту та ролі в художньому творі.
З іншого боку, його спостереження за
живописом імпресіоністів розгортаються
у своєрідному органічно-природному
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ракурсі, що певним чином базувався та
«пейзажному» чи точніше – «природному»
баченні: «Я уважно роздивлявся “Руанський
Собор” К. Мане, – писав Д. Бурлюк. – Тут
близько під склом росло моховиння –
ніжно підфарбоване тонко жовтогарячими,
бузковими, жовтуватими тонами, здавалося
й були насправді – фарба мала коріння своїх
ниточок – вони тягнулися догори полотна –
вишукано духмяні. Структура волокниста
(вертикально) – подумав я – ніжні нитки
дивних та химерних рослин» [27, c. 105–
106]. Або: «Чи не подібні картини до
дивних невідомих країн, що розкинулися
під ногами твоїми. <…> Сині плями –
озеро – золоті щити кинутих між зелені
мідних кольчуг лісів – золоті поля – спілі
хліби. Крапля крові – черепичні дахи –
черепашчини спини» [27, с. 102]. Перед
малярством постає завдання «зайнятися
вишуканою піктографією цих таємних
маленьких дивних країн, де змішані гори,
долини, провалля, матовість, металеві
блиски – цих різнобарвних просторів,
створених здатністю людини бачити» [27,
c. 105]. Тексти Д. Бурлюка мали великий
вплив на художників, певним чином
формулюючи завдання та спрямування
нового мистецтва.
У малярстві самого Д. Бурлюка
інтерес до імпресіонізму простягнувся на
десятиліття. У своїх спогадах він писав:
«Літо 1908 року проходить в написанні
імпресіоністичних та жанрових робіт.
Поворот до Сезана <…> у 1908–9 році
мене треба вважати неоімпресіоністом»
[10, c. 122, 123]. Насправді ж еволюція
його творчості була непослідовною,
відрізнялася
широким
діапазоном
інтересів, які змінювали та доповнювали
один одного. Не випадково, підсумовуючи
свій творчий шлях, він зазначав: «…
за двадцять років першої половини
моєї творчості я перепробував всі роди
живопису, і у моїх полотнах знайшла
відображення багатогранність життя» [10,
с. 127]. А його товариш по об’єднанню
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«Гілея» О. Кручоних підкреслював
особливу еклектичність його мистецтва:
«Якщо ви будете вимагати реаліста,
Бурлюк може бути реалістом; якщо бажаєте
імпресіоніста – Бурлюк вам покаже десятки
картин пленер; ви волієте неоімпресіоніста,
він вам покаже ряд таких полотен…
Бурлюк може бути кубістом, футуристом,
або будь-яким стилізатором» [9, c. 115].
Однак мова йшла не про стилізаторство,
а про прагнення максимально розширити
можливості малярства, втягуючи в
його актуальний простір різні складові,
формально-пластичні прийоми, традиції,
образи. Серед творів художника –
неопримітивістські,
кубістичні,
експресіоністичні
роботи,
змішання
майже контроверсійних у європейському
мистецтві спрямувань, які тут знаходили
нову,
своєрідну
інтерпретацію
та
поєднання.
Імпресіоністичні
роботи
з’являлися в його творчості в 1906, 1908,
1910, 1913 й на початку 1920-х років
щоразу під впливом певних вражень та
завдань, які ставив перед собою митець.
Та й сам «імпресіонізм» Д. Бурлюка був
зосереджений насамперед на розширенні
кольорової палітри, утвердженні виразності фактури, роздільного живописного
мазка (чи не найпомітніше позначилися
в них ідеї пуантилізму). Інші ж складові
імпресіонізму залишилися поза його
увагою.
Окрему тему складає «імпресіонізм у
творчості К. Малевича». І не лише тому,
що ву його стилістиці він виконав низку
робіт, а й через поступове та послідовне
розуміння важливості місця цього напрямку
в розвитку нового мистецтва та прагнення
структурувати й свою творчу біографію на
засадах загального художнього поступу.
Показово, що, формулюючи послідовність
етапів нового мистецтва, він залучив
до нього імпресіонізм не зразу. Лише в
1919 році в брошурі «О нових системах в
мистецтві» він був визнаний як «науковий
метод», розглядався ним як відправна
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точка у розвитку нових живописних
систем [19]. Характерно, що інтерпретація
Малевичем імпресіоністичного твору –
«Руанських соборів» К. Моне – подібна
до пейзажно-органічного сприйняття
цього малярства Д. Бурлюком. К. Малевич
писав: «…насправді ж Моне йшлося про
те, щоб виростити малювання, яке росте на
стінах соборку. Не світло і тінь були його
головним його завданням, а малювання,
що перебуває в тіні й світлі. <...> Якщо для
Клода Моне мальовані рослини на стінах
собору були доконечні, то тіло собору він
розглянув як грядки площини, на яких
росло потрібне йому малювання, як поле
й грядки, на яких ростуть трави й посіви
жита. <...> І коли художник пише, насаджує
малярство, а грядою йому служить предмет,
то він повинен так посіяти малярство, щоб
предмет загубився, бо з нього виростає
бачене малярем малярство» [19, с. 175–
176]. У 1906-му за мотивами К. Моне
Малевич пише свою картину «Руанський
собор. Захід сонця» – золотаво-сріблясту,
де готичні форми архітектури нагадують
скоріше дерева, освітлені сонячними
променями, а пластична структура
живопису поєднує рухливу фактуру
поверхні
полотна
та
площинність
кольорово-просторового рішення. Пізніше
Малевич-теоретик повертається до теми
імпресіонізму в публікаціях в часописі
«Нова генерація», де, зокрема, у статті
«Естетика (спроба визначити художню
та нехудожню сторону творів )» велику
увагу було приділено імпресіонізму Моне
та пуантилізму Сера, які розглядалися як
важливі етапи у поступі малярства [20].
Окремої уваги заслуговує звернення
до імпресіонізму в живописі самого
Малевича. Про «велику подію» – враження
від відкритої в юності взаємодії світла й
кольору він писав у своїх спогадах: «Я на
етюдах натрапив на надзвичайне явище у
своєму малярському сприйнятті природи.
Переді мною стояв серед дерев заново
побілений крейдою дім, був сонячний день,
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небо кобальтове, з одного боку будинку
була тінь, з другого – сонце. Я вперше
побачив рефлекси блакитного неба, чисті
прозорі тони. Відтоді я почав робити
світле малярство, радісне, сонячне. <...>
Відтоді я став імпресіоністом» [21, c. 28].
Отже, як відомо, перші імпресіоністичні
твори були написані ним протягом 1904–
1907 років і були позначені характерним
для українського малярства поєднанням
живописної складності з прийомами
пуантелізму та кольорової площинності
й традиційними сюжетами – позаміські
пейзажі, портрети, жанрові мотиви.
Новий інтерес до імпресіонізму виник у
творчості майстра наприкінці 1920-х років.
Його поява була зумовлена кількома
обставинами: з одного боку, ідеологічним
наступом на мистецтво, що розгорнувся
в країні після постанови Політбюро ЦК
РКП(б) 1925 року «Про політику партії
в царині художньої літератури», що
призвело до повернення художників до
фігуративності та більшої традиційності
в малярстві, з іншого (що найбільш
імовірно) – підготовкою до відзначення
30-річчя
своєї
творчої
діяльності,
впорядкуванням спадщини та прагненням
переробити «свій творчий шлях згідно з
логічним (а не хронологічним, порядком)
реалізованим
у
його
піктурології
мистецтва
від
імпресіонізму
до
супрематизму» [22, с. 231]. Наприкінці
1920-х – на початку 1930-х років Малевич
пише низку імпресіоністичних творів,
датуючи їх попереднім, раннім періодом
своєї творчості. Однак, як зазначав
Ж.-К.-Маркаде, було зрозуміло, що «це не
ранні твори»; вони «надто гарні, щоб бути
справжніми» [22, с. 231]. Досвід минулих
років не пройшов дарма: зрілість митця
виказували пластична свобода, легкість,
невагомість мазка «можлива лише після
супрематизму» [22, c. 231], який відкрив
принципово нове сприйняття кольору,
площини, простору. До другої половини
1920-х Малевич, як відомо, послідовно
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відстоював свою теорію про те, що
супрематизм явився не лише революційним,
а й закономірним продовженням розвитку
мистецтва. А тому свою творчість
вибудовував за послідовною еволюцією від
імпресіонізму до супрематизму. У цьому
плані імпресіонізм полотен К. Малевича
кінця 1920 – початку1930-х років мав
певний «реконструкційний характер»,
репрезентуючи своє розуміння поступу
новітнього живопису, з його самоцінністю
формально-пластичної та колористичної
структури.
Отже, імпресіонізм для багатьох
вітчизняних художників, «на відміну від
французького чи німецького, був постійним
резервуаром, звідки поповнювали свої
сили нові течії, аж до найбільш лівих течій
російського [і як очевидно українського –
Г. С.] авангарду. Протягом усього розвитку
імпресіоністичних тенденцій від них
відділялися якісь явища, які опинялися
насамкінець у протилежній імпресіонізму
позиції» [34, c. 174]. Однак варто
зауважити дещо відмінну від російської
ситуацію в Україні: тут крізь імпресіонізм
пройшли далеко не всі художники, зокрема
не позначився цей напрямок на мистецтві
А. Петрицького та В. Єрмілова, що
спиралися на інше коло тенденцій.
У післяреволюційні роки вектор творчих
зацікавлень в українському мистецтві
суттєво змінився. Ідеї перебудови світу, нова
ідеологічна спрямованість потребували
іншої, більш активної, узагальненоконструктивістської, експресивної мови.
Суто живописні шукання відійшли
на
другий
план.
Імпресіоністичні
інтенції
зберігаються
у
творчості
лише окремих митців старшого –
ранньомодерністського
–
покоління
(М. Бурачек, В. Кричевський, П. Волокідін
та ін.). Проте в Західній Україні, яку
обійшли авангардистські ідеї і мистецтво
якої загалом орієнтувалося на адаптацію
напрямів
європейського
модернізму,
у 1910–1920-х роках імпресіонізм в
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тій чи іншій інтерпретації знаходив
прояв у творах М. Водзіцької, І. Іванця,
М. Щирбула, Г. Смольського, М. Кітца,
М. Сельської, однак і тут він виступав
скоріше як певна «художня манера»,
що своєрідно доповнювала та вступала
у складні взаємодії з іншими, більш
актуальними тоді образно-пластичними
спрямуваннями – постімпресіонізмом,
модерном, «новою речовністю»…
У час бурхливих полемік 1920-х про
«нове пролетарське мистецтво» радянська
культура жорстко сепарувала попередній
вітчизняний
та
західний
досвід,
виокремлюючи в ньому «буржуазні»
складові, що не відповідали завданням
перебудови країни. Зокрема А. Петрицький
наголошував:
«Жовтнева
Революція
зламала буржуазно-капіталістичний устрій,
а тому старе буржуазне мистецтво Західної
Європи не може бути фундаментом для
нового пролетарського мистецтва» [25].
І тут дискусії з імпресіонізмом, розуміння
його ролі в художньому поступі нерідко
збігалися з тлумаченням місця і ролі
пейзажу в новому радянському мистецтві,
а «заперечення» імпресіонізму ставало
запереченням самого пейзажу. Тому,
наприклад, у 1929 році М. Радлов писав
про імпресіонізм як про відкриття, що
перетворило пейзаж на «художній метод,
творчу категорію, що збагатила прийоми
живописного сприйняття і виразу. Вміння
писати пейзажні етюди, фіксуючи ефекти
освітлення, повітряну перспективу і
“настрій” природи, стало надбанням
художньої маси» [28, c. 27–28]. Натомість
радикально налаштовані митці кола
журналу «Бригада художников» вважали
пейзаж «реакційним і дрібнобуржуазним»:
«Показ в дії людей більшовицьких темпів –
ось провідний жанр нашої доби» [8].
Попри це, «імпресіоністична присутність»
залишалася помітною в новому для України
індустріальному пейзажі, зокрема у
відомих циклах акварелей О. Шовкуненка
«Дніпробуд» (1930–1932), серії картин
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І. Штільмана «Дніпро одягається в граніт»
(1936–1937)…
З
утвердженням
соціалістичного
реалізму, в жорсткій жанровій ієрархії
якого пейзажу та натюрморту відводилися
найнижчі місця, дискусії про імпресіонізм
тривають. Показово, що колізії навколо
вітчизняного пейзажу (нейтрального в
ідеологічному плані жанру мистецтва)
стали
віддзеркаленням
жорсткої
«боротьби з індивідуальністю» та власне
й із самим живописом, що простягнулися
на десятиліття. Ідеологічній селекції
піддавалися тепер не тільки теми, ідеї,
сюжети творів, а й сама художня мова
та формально-пластичні засоби. Образи
«нового пейзажу» були описані вже в
програмній доповіді М. Горького на
Першому з’їзді радянських письменників,
після чого для вітчизняного мистецтва
вони стали зразковими: «Навіть пейзаж
країни різко змінився, зникла його
жебрацька пістрявість, голубувата смужка
вівса, поряд з нею – чорний шматок ріллі,
золотава стрічка річки, зеленкувата –
пшениці, смужки землі, що заросла
бур’янами, а в цілому – різноколірна печать
загальної роздробленості, розірваності.
В наші дні величезні простори земної
пофарбовані могутнє, одноколірно…»
[24, c. 14]. Формальні прийоми мистецтва
розглядаються тепер крізь призму
«класової свідомості», що на десятиліття
викреслило з вітчизняного мистецтва
широке коло традицій, художніх мов,
стилістик, навіть історичних періодів.
В одній із програмних статей 1934 року
читаємо: «…пора поставити перед кожним
художником не тільки питання про
зміст творів, але й про чіткість, ясність,
висловлюваність у творчій мові. Цього
вимагає художня правда соціалістичного
реалізму – мистецтва, зрозумілого й
любимого
найширшими
народними
масами. А всілякі недомовки, туманності,
істерика й формалістичні викрутаси, не
виправдані змістом і не потрібні для його
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виразу, або являються засобом маскування
класового ворога, або, дозволяючи різні
тлумачення, різне прочитання, можуть і
поза бажанням автора служити класовому
ворогу» [7, c. 17]. У 1930-х пейзажем
постійно
продовжують
займатися
М. Бурачек, О. Симонов, В. Синицький,
О. Шовкуненко, П. Горобець, С. Розенбаум
та молоді художники – М. Міщенко,
І. Штільман, М. Шелюта… І хоча від
пейзажу вимагалися оптимістичність,
зрозумілість, відсутність віддзеркалень
«духовного життя художника», авторської
суб’єктивності, імпресіонізм хоча й
трактований як «буржуазне» явище,
був ще прийнятним як живописний
прийом.
Жорстка
кампанія
проти
нього та «живописності» в цілому
розгорнулася пізніше, у другій половині
1940-х – на початку 1950-х років.
Вона
супроводжувалася
боротьбою
з «етюдизмом, перебільшенням ролі
пейзажного жанру». У 1948 році в
доповіді «Про роботу Оргкомітету і заходи
поліпшення діяльності спілок радянських
художників» О. Герасимов наголошував
на необхідності знищення залишків
імпресіонізму, сезанізму, стилізаторства
й естетизму, які тягнуть художника «до
буржуазно насолоджувального розуміння
ролі мистецтва, до аполітичності й
безідейності,
до
імпресіоністичної
крихкості форм, до «живописності»
як абстрактної і незалежної від змісту
категорії» [38]. У 1949-му в практику
входить писати картини «бригадним
методом», який мав повністю викоренити
авторську індивідуальність, звести твори
до
ілюстрування
пропагандистських
сюжетів. Імпресіонізм остаточно набув
статусу
«реакційного
напрямку
в
мистецтві». Боротьба з ним триватиме
до середини 1950-х. І все ж таки, попри
ідеологічні утиски, імпресіоністичний
живопис вижив у сталінські десятиліття.
Саме імпресіоністичні відгомони виразно
прозвучали в картинах Т. Яблонської кінця
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1940-х, які тогочасна радянська критика
назвала «творчою невдачею талановитої
художниці». І хоча потім, тяжко долаючи вже
канонічну соцреалістичну естетику, вона
приходить до іншого – більш синтетичного,
складного тонального живопису, досвід
імпресіонізму залишився в її творах
назавжди, виразно віддзеркалившись у
живописі 1970 – початку 1980-х років,
позначений захопленням витонченого
малярства К. Піссарро. Як присутній він
і в прозорих роботах Е. Волобуєва чи в
насиченому кольорописі М. Глущенка…
У мистецтві кінця 1950–1960-х років
імпресіоністичні тенденції, здавалося
такі, що давно належать історії,
несподівано знову стали привабливими.
«Повертаючись до модернізму» в часи
«відлиги», художники заново відкривали
для себе його художні можливості,
відновлюючи перервані в 1930–1940-х
живописні традиції. Імпресіонізм знову
входив у коло дискусій. Показовим у
цьому плані є виступ О. Довженка на
Всесоюзній виставці в Москві в 1955 році:
«Ми зробили абсолютно правильно,
відкинувши імпресіонізм, експресіонізм,
конструктивізм, так само як і ту ідеологію,
що виплекала їх, але і в них же був дуже
складний шлях шукань нових живописних
можливостей. <...> Хіба можна, приміром,
заплющувати очі на те, що жоден художник
ХХ ст., переборюючи імпресіонізм,
не уникнув того, щоб скористатися із
завоювань і відкриттів імпресіонізму в
царині живописної техніки? <...> Я не
закликаю художників ні до абстракції,
ні до індивідуалістичного естетизму,
але я глибоко переконаний, що треба
розширювати творчі межі соціалістичного
реалізму» [15]. Однак у роки відлиги
виходять друком книги Дж. Ревалда
«Історія
імпресіонізму»
(1959)
та
«Постімпресіонізм» (1962). У Москві
відкривається Музей ім. О. С. Пушкіна з
його чудовою колекцією імпресіоністів…
Вітчизняне мистецтво ніби заново,
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в інших історичних умовах опрацьовувало
проблематику кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
повертаючись до засад модернізму,
утверджуючи першорядність авторського
погляду, вагомість пластичної мови,
формальної культури. А тому саме
«ретроспективність» стає однією з головних
тенденцій мистецтва 1960-1970-х років.
«Реабілітований» імпресіонізм поставав
тут як шлях мовно-пластичного збагачення.
Та і його мотиви – прості, побутові:
пейзажі, натюрморти, портрети, невеликі
жанрові сцени, за якими стояло правдиве
бачення світу, значущість повсякденності,
виступали опозицією до фальшивої
помпезності
офіційних
«тематичних
картин». Однак і тут, у нових історичних
умовах, імпресіонізм найчастіше не
проявлявся в, так би мовити, «чистому
вигляді», доповнювався й переплітався
із захопленням постімпресіоністичними
художниками – Ван Гогом, Сезанном,
Гогеном, та із заново відкритим (нехай
частково) вітчизняним мистецтвом кінця
ХІХ – початку ХХ ст. По суті знову
програвалася ситуація початку століття,
коли у пошуках нового мистецтва вітчизняні
художники вільно поєднували у своїй
творчості широке коло часто концепційно
протилежних спрямувань, використовуючи
перш за все їхні естетичні, формальнопластичні риси та прийоми. Як і на межі
століть «не знаючи зразків, художник
працює за уявою і створює дещо інше, до
невпізнанності деформуючи «джерело».
Роль особистого бачення надзвичайно
велика. Психологія належності до одного
визначеного напрямку чужа. Художник
хоче сам пройти крізь усе, що вважає
сучасним, і після того висунути своє» [29].
Не випадково вітчизняне мистецтво 1960–
1970-х років аж ніяк не вкладається в чіткі
стилістичні чи «напрямкові» виміри, таке
відмінне у своєму поступі від сучасних
йому європейських тенденцій.
Чи не найпомітніше імпресіоністичні
мотиви та прийоми збереглися в
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цей час у живописі художників
українського Півдня – О. Слешинського,
В. Синицького, А. Гавдзинського з Одеси,
Г. Ареф’єва із Севастополя… Окремої
уваги заслуговує творчість одеського
живописця Ю. Єгорова, де поєднання
імпресіонізму
та
постімпресіонізму
визначило головні стилістичні риси
його картин, чия «традиційність»
доповнювалася та «переборювалася»
яскравим індивідуальним світобаченням
та
світовідчуттям
художника.
Та
запорізького художника Г. Колосовського,
малярство якого у власний спосіб
інтерпретувало досвід імпресіонізму та
постімпресіонізму.
Однак у 1960–1970-х роках зовнішня
«імпресіоністичність» стає ознакою і
досить широкого кола ремісничих творів
радянського «салону», який і тепер
займає помітне місце на сучасному
художньому
ринку,
за
традиціями
радянських часів доповнюючи пласку
правдоподібність пейзажів та натюрмортів
«вільними мазками», легкою пуантеллю,
«оживлюючи» таким чином фондівську
художню продукцію. Але імпресіонізм не
тотожний імпресіоністичній техніці. Та й
поверхове запозичення його формальних
приймів, які так чи інакше залишилися
прикметою раннього модернізму кінця
ХІХ ст., без активного авторського
перетворення в зовсім інших умовах та в
іншу епоху не може бути охарактеризоване
інакше, ніж епігонство та пристосування
до «смаків публіки».
Отже, в історії українського мистецтва
зверненням та впливам імпресіонізму
належить велика та вагома роль.
Розширивши уявлення про малярство,
змінивши виміри не лише живопису,
а й художньої свідомості, він протягом
десятиліть залишався тут джерелом
оновлення пластичної мови, утвердженням
авторської індивідуальності бачення та
сприйняття, права на вільний вияв яких
прокреслило мистецький поступ ХХ ст.
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Анотація / Abstract

Андрій Левицький – цікавий сучасний український графік, широко відомий як в Україні, так і за кордоном,
володар низки престижних міжнародних відзнак за найкращі твори в галузі графічного мистецтва. На
межі 1980–1990-х років художник виконав серію офортів, присвячених Києву, де поєднав загальновідомі
архітектурні пам’ятки із символічними та алегоричними образами («Будинок Городецького», «Київська
Лавра», «Андріївська церква», «Богородиця» (усі – 1987–1990 рр.)). Тему було продовжено в серіях «Мій
Київ-1» та «Мій Київ-2» (об. – 1996). Найвиразнішими творами Андрія Левицького стали «панорами» –
довгі горизонтальні фризи, техніку виконання яких митець визначає як інталіо («Road to Town», «Love
Comes in The Town» (об. – 2002), «Talking to myself» (2004), «Pine Spirit», «Dreamscape» (2005)); різновидом
«панорами» можна вважати також вертикальний «сувій» («Geograﬁca Nova» (2007)). «Панорами» є
своєрідними уявними пейзажами, в яких фентезійна архітектура гармонійно поєднується з прекрасними
природними мотивами, особливе місце серед яких належить улюбленим графіком деревам. Також
«панорами» містять численні музичні асоціації, натяки на особисті спогади та враження автора, що
надає їм особливої відвертості та інтимності. Тематично до «панорам» примикає й робота «Мій острів»
(2010). Тема техніки, яка підкорює різні стихії – землю, воду, повітря – але при тому не псує та не знищує
навколишнє середовище, а радше стає його продовженням та органічною частиною, виникає в інталіо
«Railroad», «АВІА», «Комети», «Польоти» (усі – 2009), «Aerostation» (2013), серіях «Вітрильники» (2017)
і «Вітрильники-2» (2018). Чимало творів Андрія Левицького присвячено також деревам («Дерево» (2013),
«My Trees», «My Life» (об. – 2014), «My Greece» (2018), «Дерево жука. Сад» (2019)). Своєрідний підсумок
своєму розумінню гармонії художник підводить в аркушах «Гіпопотам і ромашка» (2012) і «Равлик» (2013),
де всі без виключення живі мешканці землі, а також вітрильники та ретро-літаки, співіснують у щільному,
але мирному та дружньому сусідстві.
Ключові слова. Андрій Левицький, українська графіка 1980–2020 років, інталіо.
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Andriy Levytskyi is an interesting modern Ukrainian graphic artist, widely known both in Ukraine and
abroad, a winner of a number of prestigious international awards for the best works in the ﬁeld of graphic art.
The artist has performed a series of etchings devoted to Kyiv at the turn of the 1980s – 1990s, combining wellknown architectural monuments with symbolic and allegorical images (The House of Horodetskyi, Kyiv Lavra, St.
Andrew’s Church, Theotokos (all of 1987–1990)). The theme is continued in the series My Kyiv-1 and My Kyiv-2
(both in 1996). Panoramas have become the most expressive works of Andriy Levytskyi. These are long horizontal
friezes, which technique is deﬁned by the artist as intaglio (Road to Town, Love Comes in The Town (both of 2002),
Talking to Myself (2004), Pine Spirit, Dreamscape (2005)); a vertical “scroll” can also be considered as a kind of
“panorama” (Geografica Nova (2007)). Panoramas are considered as a peculiar kind of imaginary landscapes,
where fantasy architecture is combined harmoniously with beautiful natural motifs. A special place among them
belongs to trees beloved by the graphic artist. Panoramas also contain numerous musical associations, allusions on
personal memories and impressions of the author, that lends them a special sincerity and intimacy. The work My
Island (2010) also belongs to the Panoramas thematically. The topic of technical devices, which conquer various
elements – earth, water, air – but do not spoil or destroy the environment, but rather become its continuation and
integral part, appears in the intaglio Railroad, AVIA, Comets, Flights (all of 2009), Aerostation (2013), in the
series Sailers (2017) and Sailboats-2 (2018). Quite a few works of Andriy Levytskyi are also dedicated to trees
(Tree (2013), My Trees, My Life (both of 2014), My Greece (2018), Beetle’s Tree. Garden (2019)). The artist sums
up his understanding of harmony in the sheets Hippo and Chamomile (2012) and Snail (2013), where all living
inhabitants of the earth without exception, as well as sailers and retro planes, coexist in close but peaceful and
friendly neighbourhood.
Keywords: Andriy Levytskyi, Ukrainian graphics of the 1980s – 2020s, intaglio.

Постановка проблеми. Андрій Левицький – цікавий сучасний український
графік, широко відомий як в Україні, так
і за кордоном, володар низки престижних
міжнародних відзнак за найкращі твори в
галузі графічного мистецтва. Майже всі
свої роботи художник створив уже після
1991 року. Але наукове вивчення доробку
митця фактично лише розпочинається. Даний матеріал є першою науковою публікацією про творчість Андрія Левицького.
Зв’язок з науковими чи практичними завданнями. Дослідження є частиною індивідуальної планової теми авторки
«Українська графіка 2000–2020-х років як
різноманіття авторських формально-стилістичних інтерпретацій» і загальної планової теми відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
«Вітчизняний художній та мистецтвознавчий досвід у вимірі сучасних інтерпретаційних та історико-культурних стратегій».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна більшість публікацій
про творчість Андрія Левицького має довідниковий або популярний характер [1; 4;
11]. Це стосується, зокрема, і закордонних
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видань [12]. Кілька статей у періодичній
пресі присвячено персональним виставкам
митця [5; 6; 7; 8] та його участі в групових
проектах [10]. Публікації у фахових виданнях, за єдиним виключенням [2], також
стосуються виставкової діяльності художника [3; 9]. Фактично ця стаття є першою
науковою публікацією про творчість Андрія Левицького.
Мета статті. Докладно проаналізувати найбільш характерні та виразні інталіо київського графіка Андрія Левицького
1980–2020 років, а саме: «Road to Town»,
«Love Comes in The Town» (об. – 2002),
«Talking to myself» (2004), «Pine Spirit»,
«Dreamscape» (2005), «Geograﬁca Nova»
(2007), «Railroad» (2009), «Мій Острів»
(2010–2011).
Виклад основного матеріалу. Андрій
Левицький 1 працює в різних графічних
техніках – офорт, акватинта, мецо-тинто,
суха голка, а також в акварелі, але суто термінологічно віддає перевагу елегантному
визначенню «інталіо», яке так чи інакше
об’єднує їх усі (звичайно ж, за винятком
акварелі): «<…> складається враження,
що він обрав (а спочатку – з великою старанністю відшукав) цей популярний на Заході, але не особливо звичний на наш слух,
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звучний, загадковий і цілком екзотичний
термін, керуючись тими ж міркуваннями,
що й давні поети – тобто, бувши не в змозі
зносити банальність “нашого” імені [для]
захоплення всього свого життя – “глибокий друк”. Інакше кажучи, офорт і деякі
інші графічні техніки, для яких використовуються мідні та цинкові дошки» [4,
с. 95] 2. Процитована стаття про художника
має, до речі, досить виразний заголовок:
«Сонети до Інталіо».
До технічного боку створення «інталіо»
Андрій Левицький відчуває справжню пристрасть. Папір, фарби, нарешті, металеві
дошки виявляються для нього (та в нього)
темами нескінченними й захоплюючими,
а саме виготовлення й друк – процес не завжди передбачуваний, іноді – майже «двобій», з якого художник не має права вийти
переможеним, хоча нерідко мусить визнати, що його ідеї та задуми тьмяніють перед
тим, що імпровізує матеріал. Інталіо для
Андрія Левицього – техніка самодостатня
й унікальна, яку не можна навіть зіставити з чимось іншим. Можливо, звідти його
дещо поблажливе ставлення до «класичного» офорту, який може (правда, не в кращих
своїх зразках) нагадувати малюнок пером,
а також до офорта, розфарбованого після
друку аквареллю (його інталіо розфарбовуються тільки «в процесі», для чого зазвичай
використовуються три взаємодіючі фарби).
А те, що сам він доповнює готові роботи сусальним золотом, здається не лише рішенням суто художнього завдання, але й майже
«вбиранням» готового твору, занадто дорогоцінного навіть для сусального срібла (яке,
утім, художник також використовує, надаючи й тут перевагу «західним» термінам –
Gold Leaf, Silver Leaf).
Тим дивовижніше, що про «сутність»
чи хоча б сюжети своїх творів митець говорить мало й неохоче. Нібито все вже вичерпано самим процесом створення, «великим робленням», а інше не те щоб не
цікаво, а, просто кажучи, – не важливо.
І все ж таки відлік свого доробку Андрій Левицький розпочинає з класичних
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ще офортів, назви яких до того ж обіцяють дещо досить конкретне (звичайно ж,
швидко з’ясовується, що назви для художника – лише привід, але про це – трохи далі). Отже: «Будинок Городецького»,
«Київська Лавра» та «Андріївська церква»,
три офорти, датовані 1987–1990 роками,
тобто періодом навчання в (тоді ще) Київському державному художньому інституті.
До них примикають (хоча й дещо, скажемо так, примхливо) ще два ранні офорти
того ж часу – «Богородиця» та «Опішня».
Пізніше, у 1996 році, уже після закінчення художником Української академії мистецтв, виникли дві серії мініофортів під
однаковими назвами «Мій Київ», зв’язок
яких із ранньою «тріадою», можливо, ще
примхливіший, але тематична, у всякому
разі, близькість є безсумнівною.
Звичайно, будь-яке «об’єднання» названих творів є абсолютно умовним, хоча
певна стилістична подібність між ними
все ж таки спостерігається – хоча і є знову-таки… примхливою. Так, «Будинок
Городецького» та «Київська Лавра» несподівано виявляються побудованими за
досить близькою композиційною схемою:
архітектурні пам’ятки «у супроводі» дещо
загадкових персонажів, причому на першому офорті це, так би мовити, тіні ретрокиян (дама в стильній сукні й елегантному
капелюшку та її супутник у кашкеті, разом
з велетенським собакою), а на другому –
персонажі фресок, які чи то залишають 3,
чи то, навпаки, ніяк не можуть залишити
святого місця біля руїн зруйнованого і тоді
ще не відбудованого Успенського собору… А ось третім офортом, де використовується схожа «драматургія», виявляється
зовсім не «Андріївська церква», а «Богородиця», заголовна героїня якої – несподівана, у вбранні чорниці, силуетом Своїм подібна до велетенського хреста. Що ж
до тутешньої «пам’ятки», то це знов-таки
лаврський Успенський собор – такий, яким
він був до зруйнування і яким залишився на старовинних світлинах. Водночас
«Опішня», побудована за схожою схемою
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(тільки замість архітектури тут – елементи
опішненської кераміки, поряд з якими –
селянка, воли та музика-бандурист), залишилася на самоті як серед ранніх, так і серед наступних, аж до теперішніх включно,
інталіо Андрія Левицького. І річ тут, звичайно ж, не в «сюжеті», а в самій графічній мові, обраній художником, з її підкресленою світлотінню та майже ілюзорною
«об’ємністю».
Що ж до «Андріївської церкви», то вона
виконана в зовсім іншій, якщо можна так
сказати, «парадній» манері: «брендовий»
київський краєвид (адже, крім власне
шедевра Растреллі, на офорт потрапили
Пейзажна алея, Замкова гора та «замок
Ричарда Левине серце») обрамлений у
пишний бароковий чи, радше, рокайльний
(у стилістиці Андріївської церкви, майже
із «цитатами» її декору!) картуш. Головне
ж – уся ця архітектурно-ландшафтна краса зображена, так би мовити, «очищеною»
від зайвого: невдалих добудов, сміття і
(даруйте) людських постатей! Лише архітектурні перлини, їхній найнеобхідніших
«акомпанемент», пагорби та хмари.
Аналогічна холоднувата досконалість
притаманна й обом «добіркам» «Мій Київ»
(тим паче, що в одному з них «Андріївська
церква» з’являється буквально у вигляді
«самоцитати»), хоча тут Андрій Левицький все ж таки «не витримав» – і розмістив на величезній порожнечі Софійської
площі крихітні стафажні фігурки «допитливих», одразу додавши «своєму Києву»
життєвості та людяності. А ось сама ідея
«добірки» міні-офортів виявилася для художника надзвичайно плідною – і стала
по-справжньому улюбленою, хоча й сталося це дещо пізніше («Гіпопотам і ромашка» (2012), «Равлик» (2013), «My Trees»,
«My Life» (об. – 2014 р.)).
І ще. Уже в цих ранніх, фактично учнівських, офортах проявився певний творчий
прийом, який сам художник пізніше визначить так: «Мене <…> завжди цікавив насамперед образ. Я вважаю, що плоскісне
мистецтво впливає на уяву глядача більше,
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ніж об’ємне, бо останнє людина постійно
зустрічає в житті. Плоскісна ж картина
пробуджує уяву, примушує людину творити свій образ. <…> Такий підхід я переношу і на власні роботи» [1, с. 12]. Інакше кажучи, сюжет, а тим паче назва роботи – це
лише перший крок у подорожі, сповненій
пригод і несподіванок. І питання, чи знає
сам автор її не те щоб кінцеву мету, а хоч
би приблизний маршрут, залишається відкритим!
Відмовою від терміна «офорт» на користь більш ємного та «інтернаціонального» слова «інталіо» справа, звісно, не обмежується. На початку «нульових» років
Андрій Левицький надзвичайно активно
й охоче звертається до своєрідного формату – не те щоб зовсім «нетрадиційного»,
але все ж таки оригінального. «Горизонтальний» формат сам художник називає
«панорамою», пояснюючи в інтерв’ю:
«Я сприйняв цей формат свідомо. Певною
мірою завдяки вивченню історії мистецтв.
Так, одним з перших став використовувати такий підхід мій улюблений художник
петровської доби, майстер Збройної палати <…> Олексій Зубов. Ще в 1716 році
він створив дивовижну панораму заввишки 79 см, а завширшки <…> 239 см» [1,
с. 12]. Інше визначення «горизонтальних»
інталіо, що використовується в публікаціях про митця, – «фриз». Такими «панорамами» чи «фризами» є, зокрема, «Road to
Town», «Love Comes in The Town» (об. –
2002), «Talking to Myself» (2004), «Pine
Spirit», «Dreamscape» (об. – 2005), «Railroad» (2009) 4 – твори, у яких викристалізувався та набув досконалості авторський
стиль митця. Завширшки всі ці інталіо є,
звичайно, значно меншими за «панораму»
Зубова, але в пропорційному сенсі виявляються навіть «горизонтальнішими» 5.
Проте твір Андрія Левицького може
бути не лише «горизонтальним», але й
«вертикальним», свого роду «сувоєм».
Щоправда, використовує автор такий формат значно рідше, ніж «панораму»: фактично існує лише єдина, хоча й еталонна
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у своєму роді, «Geograﬁca Nova» 6 (2007).
Але одночасно формат «сувою» виявився
дуже вдалим для компонування мініофортних «добірок», як от згадані вище «Гіпопотам і ромашка» та «Равлик», де 48 та
41 «фрагменти» розташовані відповідно в
чотири та три «стовбчики». Але це все ж
таки – дещо пізніше й дещо інше. Що ж
до «панорам» і «Geograﬁca Nova», то вони
утворюють у графіці митця окремий світ,
цілком самодостатній, гармонійний і, відверто кажучи, чарівний.
Звичайно, кожній з «панорам» притаманний свій – у нюансах – настрій, але
загальне враження все ж таки подібне: повільний, схожий на ширяння, рух, уважне,
але непримусове споглядання, дещо меланхолічна тиша, золотаве або бурштинове світло, прозоре, але одночасно таке,
що приховує нескінченність горизонту за
пагорбами м’яких абрисів… Чи то Елізіум,
чи то Лімб, чи то Світ між світами, чи то
булгаківське «не Світло, але Спокій».
Утім, рух, навіть дуже повільний, передбачає певну зміну вражень, і в просторі,
який відкривається в «панорамах», вона,
дійсно, присутня. «Road to Town» – така
собі фентезійна урбаністика 7, ювелірної
роботи мереживо з чогось дротоподібного, над яким виникає раптом загадкова фата-моргана – прекрасне жіноче обличчя...
Цілком можливо, що насправді це – промислові околиці якогось європейського мегаполіса, наприклад, Мюнхена, тим паче,
що прекрасна дама насправді (відкриємо
таємницю) – це фрагмент старої дойчмарки. Однак не будемо занадто меркантильними: адже на цьому фрагменті – усе ж
таки Клара Шуман, дружина Шумана, нездійсненне кохання Брамса, легенда епохи
романтизму (і до того ж – видатна піаністка та композиторка). Але рухаємося (ширяємо) далі. У «Talking to Myself» «щільність забудови», навіть фантазійної, помітно знижується – лише лівий край довгого
«фриза» «обтяжено» дивною, схожою на
напівзруйнований павільйон, спорудою,
завершеною чимось подібним на крихітну
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баню. Крім того, тут міститься інтригуючий напис, розшифровування якого потребувало додаткових звернень до художника
(«Every day I have a Blues» («Щодня в мене
Блюз»). Блюз – моя улюблена музика»; нагадаємо, однак, що цей музичний термін
має ще й буквальний переклад – «сум»).
Але далі аж до кінця «панорами» тягнеться простір, сповнений світла й повітря – не
випадково ж з усіх «фризів» лише «Talking
to Myself» створює враження чогось портового, насиченого «вітром мандрів», де
вертикалі скидаються на щогли, а простір
за ними набуває подібності водяної гладі –
ну, нехай не морської, але – затокової чи
навіть озерної! Наприкінці ж, як знак великої авторської прихильності, виникає дерево, схоже чи то на японську сосну, чи то
на італійську пінію. Дерева будуть траплятися нам і в наступних «панорамах», але
про те, що саме вони означають у житті
та графіці Андрія Левицького – особлива
розмова, яка обов’язково відбудеться дещо
нижче.
Ще дві панорами – «Pine Spirit» і «Love
Comes in The Town» – протистояння, співіснування, взаємопроникнення та гармонійне поєднання тих самих графічних і,
якщо завгодно, музичних «тем» – фентезійної архітектури та дерев. «Pine Spirit»,
де сама назва (розташована, до речі, майже
посередині інталіо, на такому собі «флюгері») вже настроює на «італійський» лад,
виявляється до того ж Італією бароковою,
із численними кучерями капітелей та завитків, а також – тінню якоїсь сейчентової
сепії, із жіночими постатями та крилатим
путто, причому постаті ці композиційно
врівноважують щільну масу ажурних башточок та пінієвого гаю (чи, може, краще –
бору?). Центральна ж, значно полегшена,
частина цієї «панорами» – доріжки, ажурні
місточки, підйоми та спуски, «перспективи» – такі собі «сади Боболі, побачені уві
сні». Або навіть так – «сни садів Боболі»!
У «Love Comes in The Town» графічномузичний «двобій» природи та мистецтва
продовжується за дещо іншими правила-
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ми, адже «мистецтво» представлено тут не
лише ажурними архітектурними мотивами, серед яких цього разу впадають в око
такі собі акведуки та віадуки на струнких
«підпорах», але й свого роду «важкою артилерією», елементами суто геометричними – трикутними, брунатного кольору,
шпилями, шатрами або навіть пірамідами,
що їх окреслюють гіпоциклоїди. Але й тутешнє дерево – не якісь там тендітні пінії,
а одна з наймонументальніших рослин, зображений Андрієм Левицьким: чи то Іґґдрасіль скандинавських міфів, чи то один
із баобабів, який міг би, вийшовши з-під
контролю, знищити планету Маленького
принца. Про напругу пристрастей свідчить
також кольорове рішення інталіо, несподівано темного, порівняно з іншими «панорамами».
Плідна боротьба двох «тем» остаточно
припиняється лише в «Dreamscape» – найгармонічнішій із «панорам» і одному з
найгармонічніших інталіо в усій графіці
Андрія Левицького взагалі. «Dreamscape»
цілком відповідає своїй «сконструйованій» назві: адже «Dream» (мрія, сон) замінює тут перший склад слова «Landscape»,
утворюючи, таким чином, авторський неологізм, який можна перекласти як «Пейзаж
Мрії», чи «Пейзаж сну». Або ще краще –
«Мрієвид» («Сновид»). Панорама «Dreamscape» – блаженний відпочинок для очей
і душі, де архітектурні фантазії стають
майже зворушливими у своїй мініатюрності, а дерева милують око досконалою
красою. Змістовий «центр» інталіо (насправді трохи зсунутий ліворуч) – дерево,
значно більше за інші, і до того ж – одне з
прекрасніших, а можливо, й найпрекрасніше в чималій дендрологічній «портретній
галереї» митця. У ньому немає ані беззахисної тендітності «піній», ані дещо незграбної важкуватості «Іґґдрасілю». Утім,
окрім довершеності силуету та досконалості пропорцій, у цього дерева є ще й таємниця – під його коріннями вбачається
подоба верхньої частини жіночого обличчя із загадково примруженими очима – чи
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то Джоконда, чи то екзотичний тотем. Цей
«прихований скарб» привносить у тотальну гармонію «Dreamscape» несподіваний
елемент неспокою та навіть напруги – аж
до невільних спогадів про мертву Адамову
голову біля підніжжя Хреста на Голгофі…
І все це огортає тихе золотаве світло й таке
ж золотаве повітря, причому обох – вдосталь!
Однак маршрут «ширяння» просторами Андрія Левицького ми пропонуємо
суто суб’єктивний. Можливі, звичайно ж,
й інші варіанти.
До «панорам» (у всякому разі, за формою – так би мовити, «формально») потрапляє також «Railroad». До речі, це один
з найбільш «визнаних» творів художника: «У Лондоні 2008 р. була видана книга
“Сучасний естамп. Традиційні та сучасні
графічні техніки й методи друку”. <…>
Її популярність посприяла перевиданню
2012 р. у Нідерландах. <…> Його [А. Левицького. – О. Л.] робота “Залізниця, Rail
Road” була обрана авторами книги для
оформлення титульного розвороту <…>»
[2, с. 79]. Саме це інталіо стало також приводом для цікавої публікації (інтерв’ю з
художником) у досить специфічному, але
бездоганно-логічному з погляду спільності теми виданні – газеті «Магістраль» 8. Не
наполягаючи на бездоганності відтворення свого потягу саме як технічного приладу, художник пояснював: «<…> мене <…>
хвилювало, як передати образ поїзда, який
їде, як знайти його оптимальне композиційне місце на аркуші, відчути ритм його
руху» [1, с. 12]. І далі: «У русі поїзда, до
речі, є своя філософія. <…> поїзди, попри
всі негаразди, їздять – так само, як сонце
щодня сходить» [1, с. 12].
Маємо зазначити (і навіть підкреслити!), що ставлення до техніки в художника
дещо своєрідне. Оригінальне ставлення.
Адже техніка для нього (чи, можливо, краще так – його техніка) ніколи не перебуває
в протистоянні з природою. У чесному двобої – так, у протистоянні, тим паче агресивному, із заздалегідь визнаним перемож-
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цем (який, звичайно ж, – НЕ природа) – ні.
Щось дуже подібне відбувалося вже з архітектурою в «панорамах». Але так само, як
«панорамна» урбаністика (навіть промислові околиці мегаполісів) цілком природно
перетворювалася на ажурні павільйони з
башточками та шпилями, техніка в графіці
Андрій Левицького, безсумнівно, «дрейфує» в напрямку стилю стімпанк. І про що
взагалі казати, якщо прямо посеред його
«АВІА» (2009) височіє розкішне та величезне дерево?!
«Одна зі складових життя, яка теж
пов’язана із названими стихіями [земля,
повітря, вода. – О. Л.] – транспорт. Небо,
повітря у моїх роботах представлено літаками, вода – парусниками, а земля, звісно, залізницею» [1, с. 12]. Літакам митець
присвятив, окрім «АВІА», ще «Комети»
та «Польоти» (об. – 2009), а також аркуш
«Aerostation» – «Повітроплавання» (2013 –
«<…> гарна робота за улюбленим Жюль
Верном, про дитинство моє та про бажання мандрувати» (А. Левицький)). А ось
«Вітрильники» щодо своєї «стихійної приналежності» демонструють певну авторську хитромудрість. Перша частина цієї
серії чи, як визначає її сам автор, проекту – «Marlin», «Sextant» і «Gull-sea» (усі –
2017) – дійсно романтичний і піднесений,
дещо навіть «грінівський», гімн морю:
хвилі та хмари, схожі на матеріалізовану
мрію старовинні вітрильники та елегантні
сучасні яхти, загадкові навігаційні прилади (що викликають шанобливе тріпотіння
серед дилетантів), подібна до екзотичних
чудовиськ величезна чайка та ще більша,
озброєна носом-списом, риба марлін (та
сама, оспівана Гемінґваєм у «Старому та
морі»), і навіть справжнісінький «монстр»,
чи то сирена, чи то русалка, щоправда, маленька і симпатична… А ось частина друга
значно «ширша» і креативніша: адже тут
виникають… велосипед («Bicycle»), самокат («Scooter»), ковзани («Skates») і навіть
автомобіль («Fair Wind», тобто «Попутний
вітер»)! Ну, і ще човен – чи, радше, човенсанчата («Iseboating», усі – 2018). Усе це,
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звичайно ж, – під вітрилами. Таким чином, стихії в графіці Андрія Левицького не
просто отримують індивідуальні «присвяти», але й дещо перемішуються.
Так чи інакше, після усіх цих ліричних
(чи, радше, технічних) відступів наявність
серед «панорам» «Railroad», до якої ми,
нарешті, повертаємося, сприймається вже
як цілком логічна ситуація.
Так само, як і «Повітроплавання», «Railroad» – інталіо «про дитинство моє та про
бажання мандрувати», причому важливими
в даному випадку є всі нюанси – і «дитинство», і «мандрувати», і навіть «подорож
у дитинство», де дійсно мав місце симпатичний епізод з іграшковим поїздом, про
який згадує художник 9. Дуже цікавим є й
інше зізнання Андрія Левицького: «Я уявляв, що на моєму поїзді я міг би їхати до
Чарлі Чапліна, і його портрет можна знайти
на одному з паровозів. Загалом вкладаю в
картину все, що мене оточує…» [1, с. 12].
І далі: «<…> я <…> збираюся зробити новий цикл, пов’язаний із паровозами. Там будуть усі мої улюблені герої й актори. І все,
що мене хвилює у цьому світі» [1, с. 12].
Чи був насправді створений цей запланований «новий цикл», сказати важко, але ідея
мандрівки-побачення різних персонажів
і, так би мовити, арт-об’єктів у «Railroad»
вже відбулася: адже, окрім Чарлі Чапліна,
тут зустрілися майже єсенінське лоша, що
намагається наздогнати поїзд, дещо сонна
риба, італоподібні (і навіть більше – схожі саме на Колізей!) архітектурні фантазії, група колоритних ретро-джентльменів,
які, на відміну від зірки німого кіно, подорожують інкогніто (хоча, можливо, художник ДОБРЕ ЗНАЄ, хто вони!) і, звичайно
ж, дуже (ДУЖЕ!) велике дерево, оточене
до того ж ще як мінімум трьома такими
ж, подібними на секвойю, гігантами. Звичайно, щось тут – лише мрії пасажирів,
а щось – фрагменти завіконних пейзажів.
Що ж до самих поїздів, то їх, якщо придивитися уважно, насправді аж чотири, і рухаються вони в різних напрямах… Але,
з іншого боку: чому вся ця надзвичайна по-
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дорож композиційно здається назавжди замкненою чи то у «стрічку Мебіуса», чи то
у знак нескінченності (∞), чи то – в обидва
ці моторошнуваті символи нескінченності
як часу, так і простору разом? Стрімкий рух
і швидкоплинна зустріч під веселий стукіт
коліс набуває раптом якихось досить моторошнуватих (і, відверто кажучи, зовсім не
«панорамних»!) відтінків…
Вертикальний
«сувій»
«Geograﬁca
Nova», навпаки, вписується в ряд «горизонтальних» інталіо дуже природно та органічно, чи то продовжуючи, чи то, врешті
решт, завершуючи повільне ширяння прекрасними і загадковими краєвидами: тільки
тепер художник (а разом з ним і глядач) не
обмежується «висотою пташиного польоту», а «підіймається розумом своїм за хмари», оглядаючи звідти невеликі континенти
та нескінченні океани. Безсумнівним присмаком «морської романтики» (включаючи
обов’язкові екзотичні враження) «Geograﬁca Nova» дещо нагадує першу частину проекту «Вітрильники»: адже, окрім загальної
алюзії на середньовічні мапи (включаючи
перо для їх опрацьовування), інталіо містить кілька старовинних кораблів, напівпрозорих прекрасних неяд, павича з розкішним
хвостом, бамбукове віяло – ну й, звісно ж,
дерево, елегантну подобу японського бонсая. Не вистачає хіба що піратських скарбів
(утім, якщо придивитися, одна з «неяд» має
на голові розкішну зубчасту корону – чим
не привід для подорожі на край Ойкумени
чи навіть за її межі?). А можливо, усе це –
хибний шлях, і роботу взагалі треба сприймати (відчувати) як суб’єктивну алегорію
кохання – не випадково ж її назва так схожа
на дантівську «Vita Nova»?.. Що ж до перекладу буквального («Нова географія»), то за
змістовим наповненням воно нагадує про
ще одне інталіо Андрія Левицького – «Мій
острів» (2011): світ, який я відкрив і яким
володію лише я 10. Такий собі географічний
«Talking to Myself» – тим паче, що художник
знову-таки віддає цей «авторський простір»
«усьому, що мене хвилює в цьому світі» –
тут і архітектурні фантазії, і старовинний
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вітрильник, і ретро-літачок… А ще – риби,
нібито акваріумні, але велетенські. Вони,
власне кажучи, й утворюють «Мій острів», змикаючи примхливої форми плавці,
а якщо забажають рушити в різні боки – усе
зникне. У давніх моряцьких легендах земля посеред океану могла раптом виявитися
спиною кита з усіма відповідними неприємними наслідками. Але «Мій острів» просто розтане, як мрія – так, ніби його взагалі
ніде й ніколи не було. Адже цього разу «усіх
моїх улюблених героїв і акторів» художник
на нього не запрошує 11.
Утім, якщо Андрій Левицький і зробив
«Мій острів» безлюдним, то це зовсім не
означає, що він позбавлений будь-яких
мешканців! Мешканці є. Просто вони –
ДЕРЕВА.
Тут, мабуть, уже час поговорити, нарешті, про дендрологію 12. Особливе ставлення до неї Андрія Левицького буквально
впадає в око. Причому триває цей інтерес
фактично аж зі студентських років, у всякому разі – з початку 1990-х. Отже, серії
«Дерево життя» (1992), «Крим. Дерева»
(2004), «Зачарований сад» (2013–2015),
«My Threes» (2014), «Олива» (2015), «Дерево жука. Сад» (2019), нарешті, просто
«Дерево» (2013)… Ті самі персонажі стають гранично важливими «змісто-» (а іноді й «назво-»!) утворюючими складовими
інталіо «Love Comes in The Town», «Pine
Spirit», «Dreamscape», «Railroad», «АВІА»,
«Geograﬁca Nova», «Talking to Myself» та
«Мій острів». Звернемо особливу увагу на
суб’єктивний характер трьох останніх назв
та відверто «присвійний» – останніх двох.
Отже, дерева – обов’язкова складова «індивідуального Раю» художника 13. Після
цього – хто ж здивується, що для участі в
барселонському проекті «Homage à trois»
(«Данина трьом»), присвяченому ювілярам
2021 року – Жану Лафонтену (1621–1695),
Федору Достоєвському (1821–1881) та Патриції Хайсміт (1921–1995) 14, український
графік обрав насамперед автора «Поеми про
хінне дерево» 15. Адже навіть аркуш, що має
назву «My Life», тобто нібито «Моє життя»,
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насправді підписано «Only Threes» (2014),
тобто «Лише дерева» – і складає композиційний та змістовий диптих із «My Threes».
«<…> я працюю під впливом трьох стихій –
землі, повітря, води» [1, с. 12], – сказав художник у «магістральному» інтерв’ю. Але,
нагадаємо, у китайській філософії дерево –
це також «стихія» 16.
У своїй, без перебільшення, закоханості в абсолютну досконалість дерев Андрій
Левицький, звичайно ж, не самотній. Навіть якщо не занурюватися в безодню далекосхідного мистецтва та обмежитися
найгучнішими іменами, можна згадати і
рембрантівські «Три дерева» (1643), і Піта
Мондріана (1872–1944) 17, і Хаїма Сутіна (1893–1943) 18, а ще – «Життя дерев»
(1992–1993) ужгородського митця Павла
Бедзіра (1926–2002) 19 та «Дерева» киянки
Любові Раппопорт 20.
І все ж таки – навряд чи варто перебільшувати. Ніякої «фобії» всього, що не «дендро», художник не демонструє. Ті самі
риби, окрім «Мого острова», надихнули
Андрія Левицького (причому цього разу –
цілком самостійно!) на «Golden Fishes» 21
(2001), «Коропів» (2007–2010) і «Marlin».
«Gull-sea» – зрозуміло ж, птах, «Toros Bravos» 2021) – бики (бойові, яких розводять
та використовують виключно для кориди),
і навіть «Дерево жука» – це, так би мовити, «дерево плюс». Але справжнім гімном
«усім створінням, прекрасним і надзвичайним» 22 стали аркуші «Гіпопотам та
ромашка», «Равлик» і «Reﬂaction» (2014).
Адже тут дійсно зібратися «всі, всі, всі» –
дерева і квіти, молюски та комахи, земноводні та плазуни, риби та птахи, а ще,
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звичайно ж, тварини, причому – різні: від
миші до гіпопотама, включно зі слоном та
мавпою. А, якщо придивитися ще уважніше, то можна розгледіти трохи вітрильників і літаків. Тому що «<…> все, що плаває, літає і взагалі живе на планеті, може
пробудити фантазію і, врешті решт, опинитися на аркуші» [1, с. 12].
Висновки. Ранні офорти Андрія Левицького («Будинок Городецького», «Київська Лавра», «Андріївська церква», «Богородиця» (усі – 1987–1990 рр.), серії «Мій
Київ-1» і «Мій Київ-2» (об. – 1996) було
присвячено оспівуванню прекрасної, але
іноді назавжди знищеної київської архітектури. Від 2000-х років графічну техніку своїх творів художник визначає як «інталіо». У «панорамах» («Road to Town»,
«Love Comes in The Town» (об. – 2002),
«Talking to myself» (2004), «Pine Spirit»,
«Dreamscape» (2005)), уявних пейзажах у
формі довгих горизонтальних фризів, поступово виникають та посилюються мотиви гармонійного співіснування архітектури та природи. «Неагресивній», «зеленій»
техніці, яка, однак, здатна підкорювати
різні стихії, присвячено роботи «Railroad»,
«АВІА», «Комети», «Польоти» (усі – 2009),
«Aerostation» (2013), серіях «Вітрильники»
(2017) і «Вітрильники-2» (2018). Найвиразнішим утіленням екологічної теми стають
у доробку митця твори, присвячені деревам
(«Дерево» (2013), «My Trees», «My Life»
(об. – 2014) та ін.), а роботи «Гіпопотам і
ромашка» (2012), «Равлик» (2013) і «Reﬂaction» (2014) сприймаються як пристрасний заклик до того, хто сам себе оголосим
«вершиною еволюції» і «царем природи».

Примітки
1
Художник народився у Києві 1961 року. У 1992 році закінчив Українську академію мистецтв (нині –
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), де його викладачами були М. Дерегус,
М. Компанець, А. Чебикін, Г. Якутович. Учасник всеукраїнських і зарубіжних мистецьких виставок від
1987 року. Перша персональна виставка художника відбулася 1992 року в Мюнхені, друга – у Токіо (1995–
1996), третя – знову в Мюнхені (1996). Також персональні виставки Андрія Левицького неодноразово
(2002, 2005–2006, 2008–2009, 2011–2012) проходили в Києві. Окремі роботи графіка зберігаються в Музеї
історії Києва, Чернігівському художньому музеї, а також у Громадському музеї м. Кремона (Італія), Музеї
графічного мистецтва у Стамбулі (Туреччина), Муніципальному будинку м. Ґлівіце (Польща). Член НСХУ
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(1992). Лауреат мистецької премії ім. О. Данченка Київської організації НСХУ (2007), володар низки міжнародних відзнак за найкращі твори в галузі графічного мистецтва.
2
Тут і далі – переклад авторки статті.
3
«Однажды утром римляне заметили на пыли форума следы богов, ночью покинувших Вечный Город
(Из древних авторов)» (Иванов В. Русь изначальная. Т. 2 / Откуда есть пошла Русская земля. Века VI–X.
Кн. 2. (История Отечества в романах, повестях, документах) / сост., предисл., введения к документам, коммент. А. Кузьмина. Москва : Молодая Гвардия, 1986. С. 451).
4
Для зручності наведемо переклади назв: «Дорога до Міста», «Любов прийшла до міста» (тут А. Левицький коментує: «Работа называется “Любовь пришла в город” (звучит ужасно, а вот на английском
класс – Love Comes in The Town (Великий блюзмен Би-Би Кинг и группа U2, исполняет песню, люблю
ее))»), «Розмови із собою» «Соснові пахощі», «Залізна дорога». Про переклад назви «Dreamscape» див. в
основному тексті статті. «Музична» назва для графіки художника – не виняток, а радше правило. «Кстати,
о музыке. Графика Андрея Левицкого щедра на музыкальные ассоциации. У самого создателя это блюз,
который он глубоко чтит и называет “джазом с образованием|» [4, с. 96].
5
Наведемо розміри деяких «панорам» Андрія Левицького: «Road to Town» – 16,5 × 93 см, «Talking to
myself» – 16,5 × 94 см, «Pine Spirit» – 16,5 × 93 см, «Dreamscape» – 16,5 × 105 см, «Railroad» – 27 × 149 см.
Пропорційне співвідношення, таким чином, 1/5, 5, тоді як в О. Зубова – лише 1/3.
6
Розміри «Geograﬁca Nova» – 29 × 132 см.
7
Ця складова інталіо Андрія Левицького дещо нагадує фантастичну архітектуру в ранніх творах іншого українського графіка – харків’янина Павла Макова, зокрема, його триптих «Місто. Натовп» («Ранок»,
«День», «Ніч», 1989), диптих «Башти на пагорбах» та «Ранок» (об. – 1991).
8
Газета «Магістраль» – всеукраїнське транспортне періодичне кольорове видання. Виходила у 1992–
220 роках українською та російською мовами. Висловлюю подяку пані Світлані, співробітниці «Медіацентр “Магістраль”» ПАТ «Укрзалізниця», за допомогу в роботі.
9
«А ще були іграшки… Одного разу батько подарував нам із сестрою паровозики з НДР на батарейках,
якими можна було керувати за допомогою пульта. Паровозики були ювелірно витонченими і їздили тонесенькою колією. Ми з Оленкою розклали ті рейки по квартирі. Я відправляв до іншої кімнати “рухомий
склад”, навантажений цукерками. А приймав назад потяг із горахіми» [1, с. 12].
10
Нагадаємо, що одна з персональних виставок Андрія Левицького (2010, галерея «Тадзіо» (Київ)) мала
назву «TERRA» (Земля), і для статті про неї художник обрав назву «Художні можливості топографії».
11
«Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился; <…>. Рассмотрев его в подзорные трубы, капитан увидел, что на нём не заметно ни одного дерева. Но он был
прекрасен <…>. Он был из жёлтых скал и голубых гор, замечательной красоты. <…> И вот, с волны на
волну, <…> Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман
рассеялся, не было видно ни девушки, ни того острова: как он поднялся из моря, так и опустился снова
на дно» (Грин А. С. Бегущая по волнам. Грин А. С. Собрание сочинений в шести томах. Москва : Правда,
1980. Т. 5. С. 89).
12
У дослівному перекладі з давньогрецької – «наука про дерева»; розділ ботаніки, який вивчає дерева
та інші деревовидні рослини (кущі, ліани тощо).
13
«Скільки себе пам’ятаю, Андрій Левицький зображував дерева. З віком та майстерністю зачарованість ними набула в роботах художника нових особливих форм і глибини. “Мої дерева!” – з любов’ю називає Андрій галерею дерев, яку створив за останні роки. Він любить гравіювати самотні дерева і кожне робить із властивим саме йому характером за допомогою незліченних можливостей техніки естампа.
Дерево – символ досконалості форми та суті життя – не набридає мистцеві – навпаки, праця над новим
“Портретом Дерева” дає самому майстру нові сили й надихає на використання новітніх технік в інталіо» [2,
с. 78]; «Що ж стосується тем для більш камерних, але не менш досконалих інталіо, то такої честі удостоїлися лише монументальні та загадкові дерева. Андрій Левицький портретує їх з особливим задоволенням
і неприхованою повагою» [7, с. 10].
14
Патриція Хайсміт – американська письменниця, авторка психологічних детективів, у тому числі серії
романів про злочинця Томаса Ріплі («Талановитий містер Ріплі» (1955), «Містер Ріплі під землею» (1970),
«Гра містера Ріплі» (1974), «Той, хто прямував за містером Ріплі» (1980), «Містер Ріплі під водою» (1991)),
роль якого в екранізаціях різних років виконували, зокрема, такі зірки, як Ален Делон і Джон Малкович.
15
Сам Андрій Левицький свій вибір пояснює та коментує так: «Геніальність Жана Лафонтена (Jean La
Fontaine, 1621–1695) для мене полягає в актуальності його творів і сьогодні в умовах дворічного локдауну
“covid-19”. Відомий французький байкар у кінці XVII ст. опублікував “Поему про Хінне дерево”. Поема
присвячена цій дивовижній рослині (Quinquina Treе). У ній він писав, що ніби сам сонцеликий Феб (Апол-
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лон, Бог світла, звідси його прізвисько Феб – “променистий”, “сяючий”) послав людям ліки від смертельно
небезпечної болотної лихоманки, яку напустила на білий світ підступна Пандора (“всім обдарована” – перша жінка)». Утім, другий естамп художника для цього ж проекту, «Игрокъ. Достоевский vs Толстой», присвячено іншому ювіляру та побудовано на іншому асоціативному ряді.
16
Власне, один із п’яти «першоелементів» (у-сін), разом із вогнем, водою, металом і землею.
17
«С начала века и до Первой мировой войны в живописи Мондриана часто (а по мнению некоторых
экспертов, даже навязчиво) повторяется мотив дерева, причём он присутствует как в ранних пейзажах
мастера, что, в общем, естественно, так и в более поздних, кубистических композициях» (Пит Мондриан.
Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Киев, 2005. Ч. 100. 32 с. С. 12). Митцеві належать, зокрема, живописні твори «Вечір. Червоне дерево» (1909–1910), «Ліс» (1910), «Сіре дерево», «Горизонтальне дерево» (об. – 1911), «Срібне дерево», «Яблуня квітне», «Композиція з деревами» (усі – 1912),
«Дерева» (1912–1913).
18
«За исключением самого раннего периода творчества, а также 1925–1930 годов, <…> Сутин на протяжении всей жизни рисует деревья. С течением лет он изменяет манеру их изображения. <…> В 1929 году
появилась важная в творчестве художника серия “Деревьев в Вансе”. Почему старый ясень, растущий
посредине городской площади, так очаровал художника? <…> Он говорил: “Это дерево похоже на собор”. <…> В более чем двухстах версиях художник изображает ясень всегда в одном и том же облюбованном ракурсе. <…> Однако вариации отличаются многочисленными деталями, так что во всей серии мы не
найдём двух идентичных картин» (Хаим Сутин. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество.
Киев, 2005. Ч. 115. 32 с. С. 24). А далі наводиться надзвичайно цікава розповідь історика мистецтв Альфреда Вернера: «Когда в 1940 году Сутин имел возможность выехать из раздираемой войной Европы в
США, он отказался. Вот причина, которую он привёл: “В Америке нет деревьев, которые можно было бы
рисовать!”» (Хаим Сутин. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Киев, 2005. Ч. 115.
32 с. С. 26). Окрім «Дерев у Вансі», художник створив також картини «Дерево, що лежить» (1922), «Алея»
(1935–1936), «Шампін’ї» (1942).
19
Про серію П. Бедзіра «Життя дерев» див.: Скляренко Г. Творчість Павла Бедзіра (1926–2002): мистецтво як шлях до самовдосконалення. Скляренко Г. Українські художники: з відлиги до Незалежності.
Київ : Huss., 2020. Кн. 1. С. 140–142.
20
Ця графічна серія експонувалася 2010 року в галереї «Майстерня» (Центральний будинок художника). Див.: Ламонова О. Мелодія… крон. День. 2010. 22 груд.
21
«Золоті рибки». До речі, це не інталіо, а робота в іншій техніці – «авторський монодрук, колаж».
22
Назва відомої книги Джеймса Херрота (Джеймса Альфреда Уайта, 1916–1995), англійського письменника та ветеринара.
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DICTATION AS A FEAT U R E OF TH E R EFOR M ED
FU N ER A LS I N TR A NSCA R PATHI A
Анотація / Abstract

У статті в рамках етнографічних досліджень досліджується новий аспект народної грамотності, що є
важливою частиною культури. Основна тема – народна грамота та пісенний речитатив. Одним з головних
осередків «начитування» було недільне богослужіння, а також похорони та нічні пильнування. У дослідженні
представлено деякі рукописи з Угочі (історичної області Закарпаття), що їх використовували на похоронах.
Для цих випадків вживалися звичайні рукописи з похоронними піснями під назвою «Книга, виготовлена
та написана для поховальних ритуалів», або «Збірник похоронних пісень». Нині в області збережено понад
десять таких рукописів. Найдавніші з них датуються 1880-ми роками. Їх написали кантори. Рукописи
існують у чотирьох примірниках, вони містять лише похоронні пісні. Кантори вибирали пісню з цього
рукопису відповідно до соціального становища померлого. Усі рукописи мають схожу структуру, кожен
поділено на десять розділів. Пісні в розділах згруповано за віковими групами. У них указано причину
смерті, іноді ранг або матеріальний статус померлого. Практика «начитування» завершилася лише кілька
років тому. Речитативи мешканці сіл оцінюють по-різному. Більшість із них прагнули дотримуватися цього
звичаю, адже він репрезентував релігійні звичаї угорців-реформатів. У дослідженні представлено як
погляди старшого, так і молодого покоління. Міцний звʼязок із традицією зумовив доволі тривале існування
речитативного звичаю в досліджуваних поселеннях. Поки громада «ототожнювала» себе з речитативним
виконанням, вона практикувала цей спосіб співу. Цей звичай був вагомою частиною життя і релігії угорцівреформатів Закарпаття і віддзеркалював також моральні стосунки в громаді. Ритуал глибоко укорінений в
угорській культурі, наш обов’язок захищати та зберігати його.
Ключові слова: рукописи, поминальні пісні, пісня-речитатив, народна грамота, похорон.
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The present paper examines a novel aspect of folk literacy within the ethnographical research, which is an
important part of the culture. The central theme is the folk literacy and the song dictation. One of the main scenes of
the dictation was the Sunday worship, and the other were the funerals and the vigilances. The study presents some
manuscripts from Ugocsa, which were used at funerals. For the funeral occasions, direct manuscripts were made
full of funeral songs, with the title Book made and written for the funeral occasions or Collection of funeral songs.
We can ﬁnd nowadays more than ten manuscripts in the region. The earliest are dates from the 1880s. These were
written by cantors. The manuscripts are in quadruplicate, and contain only funeral songs. Cantors chose the song
from this booklet according to the social position of the deceased. At funerals the cantors dictated only from these.
All of the manuscripts have a similar structure. They divided them into ten sections. The songs in the sections built
around diﬀerent age groups. They refer to the cause of death, sometimes the rank of the dead or to the material status.
Dictation has ended just a few years ago. The inhabitants of the villages think diﬀerently about the dictation. Most
of them wanted to observe the custom, because it was part of our reformed hungarianness, and part of the reformed
religion. The study parallels the views of the older and young generation. The strong adherence to traditions preserved
the dictation for so long in the researched settlements. Until the community identify oneself with dictation, it also
practiced this mode of singing. The custom of dictation was part of our Reformed Hungarianness, and it was part of
living the Reformed religion. It also morally reﬂected the communityʼs relationship to each other. The custom is the
part of our Hungarian roots, and it is our duty to protect and defend it.
Keywords: manuscripts, funeral songs, song-dictation, folk literacy, funeral.

practiced in Nagyecsed as well [9, p. 157–
176]. The characteristic of the villages is
that the reformed inhabitants also sang after
dictation from the printed psalm books.
In Ugocsa county the person who dictated
was named cantor, elsewhere his name was
precentor or song-leader [3, p. 122–127]. He
was the one who set the tune and started the
song, members of the community could sing
after him.
After the Sunday worship the second
and main scene of the dictation were the
funerals and the vigilances. The funerals
and the vigilances had a private cantor or
precentor [2].
For the funeral occasions, direct
manuscripts were made full of funeral songs.
The titles of these were Book made and
written for the funeral occasions or Collection
of funeral songs. The manuscripts contain
mixed songs/psalms to be dictated in the
funerals and during the vigilances [11, p. 58–
59]. It is a collection, in which the source of
the songs is unknown. These are reformed
folk songs. According to the literature these
songs came from the middle ages, however
they spread at the time of the Reformation, in
the XVI. Century [6].
In Ugocsa the funerals and the vigilances
are held in the courtyard today. Earlier mostly
men participated in the vigilances. Here is the
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My research is about an ancient custom,
about the song-dictation in a Transcarpathian
county, Ugocsa. I would like to emphasize the
importance of this old custom.
Dictation is an old tradition, which was
typical of the Reformed in Transcarpathia. It
has ended just a few years ago. The inhabitants
of the villages think diﬀerently about the
dictation. Opinions are splits. Most of them
wanted to observe the custom, because it was
part of our reformed Hungarians, and part of
the reformed religion.
To the World War II in the reformed
villages students dictated the psalms in the
church. Ethnographer Ambrus Molnar wrote
about the custom in his study, which was
published in 2001 [8]. His work is about the
custom of dictation in Nagydobrony, but it
was typical of several Hungarian-inhabited
settlements in Transcarpathia. Ilona P. Lator
also mentioned this custom in her work. The
texts were dictated from manuscripts.
The reason of this custom maybe was the
lack of printed books and the illiteracy [7].
One of the main scene of the dictation
was the Sunday worship. The person, who
was dictating, said the song per line and the
community sang after him. In Shalank [3,
p. 122–127] the pre-recited form was used
[5, p. 429–433]. This means that the dictator
said the rows, singing slightly. This form was
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cantor and the assistant cantor dictated from
the manuscript mentioned above.
The cantor chose the song from this booklet
according to the social position of the deceased.
Diﬀerent songs were sung at the church
caretaker’s funeral and other at the bellman’s
funeral. In such way they made a distinction
between the pastor and a simple man. The
cantor chose diﬀerent song for the funeral of
a young girl or a grandmother. The members
of the community respected each other by
selecting the appropriate songs/psalms.
The Book made and written for the funeral
occasions can be found in several copies
in the researched area. I have found four
manuscripts in Shalank, and others in other
villages in Ugocsa. The manuscript contains
songs related to only the funeral service. None
of these can be found in todayʼs psalmody or
in psalms. Some songs may have familiar
melodies, but most of them are labelled with
subtitle «own melody». This means that the
melody of these funeral songs is not found in
the psalmody.
The ﬁrst manuscript was written in 1883–
1884. It was owned by Ferencz Gáll. On the
ﬁrst page we can ﬁnd the most important
entries written in carefully drawn letters.
Here we can ﬁnd the function of the book,
the name of the owner and the date of the
entry. On the next page we can read the
songs of Stage I.
The second manuscript was written in
1906. It was owned by József Orbán. On
the ﬁrst page of the manuscript we can read
the name of the owner, and the date of the
copying as well. On the next page we can read
the songs of Stage I.
Both of the manuscripts are worn and
damaged by long use. They were often used,
because at funerals the cantors dictated only
from these.
The third manuscript was written is 1971–
1973, and was owned by Zoltán Zán. At the
ﬁrst page of the book we can ﬁnd the authorʼs
notes: «Explanation», which serves as a guide
for cantors and precentors who use the booklet.
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The content of the quote is as follows:
«In this book are written familiar and
less familiar songs/psalms for each funeral
service. To this belongs a table of contents at
the end of the manuscripts. So the cantor must
choose the psalms like that those present may
know it» (The quotation is provided only by
translation).
The fourth manuscript was written by
Zoltán Zán in 1981 too.
The ﬁfth manuscript was written in 1899 by
Lajos Bán. On the ﬁrst page of the manuscript
we can read the name of the owner, and the
date of the copying as well. On the next page
we can read the songs of Stage I.
The construction of the manuscripts. All
of the manuscripts have a similar structure.
They are divided into ten sections. The songs
in the sections are built around diﬀerent age
groups. They refer to the cause of death,
sometimes the rank of the dead or to the
material status. The content at the end of the
book also shows the sections. The ten sections
are the following:
Section 1: Funeral songs for babies;
Section 2: Funeral songs for children;
Section 3: Funeral songs for youths;
Section 5: Funeral songs for middle aged;
Section 5: Funeral songs for the elderly;
Section 6: Simple songs at vigilance;
Section 7: Songs at vigilance;
Section 8 and 9: Songs for various cases;
Section 10: Songs on the way to the
cemetery and other songs for vigilance.
Songs are similar and matched in the ﬁve
manuscripts. This is the proof that one has
been copied from the other. In some texts the
diﬀerence is barely noticeable. We ﬁnd spelling
errors in many places, but the stylistic value of
the songs will not be less because of that.
The central thought of the songs is passing
away which is expressed often with natural
image. Human life is paralleled with the
development of the plants and the cyclical
change of the nature. The nature appears in
several songs, mostly in the songs of the ﬁrst, the
second and the third Sections. Some examples:
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Young people liked soon the catchy
melodies of the new and oﬃcial songbooks,
the rhythmic singing style. The change, the
initiation of new songs, was diﬃcult. This
resulted «strange» situations in worships.
While the organ sound and the young people
with good vocals sang according to the new
melodies, the singing of the elderly diﬀered.
They stayed with the old slow singing style.
So, the singing was in canon.
The strong adherence to traditions
preserved the dictation for so long in the
researched settlements. Until the community
identiﬁes oneself with dictation, it also
practiced this mode of singing.
The dictation ﬁrst ceased on church
occasions, but it was still used at the funerals.
Later it was expelled from the funerals [10,
p. 117–121]. Members of the assembly
switched to the use of songbooks. The
custom of dictation was part of our Reformed
Hungarianness, and it was part of the living
Reformed religion.
Today we talk a lot about the necessity
of preserve our folk-rooted spiritual culture.
Similarly, it cannot be uninteresting from the
church point of view.
The old dictated songs were written in
manuscript booklets and these old manuscripts
hide not only lyrics, but also ancient Hungarian
folk melodies. The song material of these
manuscripts is highly diverse, but they are
less well known [1, c. 5–10]. These booklets
have kept the songs and melodies of the
community for centuries. These are reformed
folk songs [12, p. 882–908]. According to the
literature these songs came from the middle
ages, however they spread at the time of the
Reformation, in the XVIth century.
One hundred years ago, the same melodies
were heard at the vigils and funerals as they
were a few years ago. Nothing had changed.
The dictation also morally reﬂected the
community’s relationship to each other. It
meant respect and honour.
Dictation stopped and ceased around the
2000’s in most Hungarian settlements in
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«Sprightly spring of my life had faded
away…» (Section 1, song 2);
«In Autumn is falling the splendor of the
Summer…» (Section 5, song 96).
Most common symbol is the ﬂower, which
is the symbol of the origin of the universe
[4, p. 235]. Roses are often used among the
ﬂowers. The rose is the symbol of the rebirth,
the kindness and the respect [4, p. 183]. The
rose also symbolizes young life. It often
occurs in songs singing for youth. Buds are
also common, because it is the symbol of the
child, and it can be the symbol of the hope [4,
p. 37]. Consolation in the texts is frequent.
The role of the dictation. Dictation is an
old tradition. It ended just a few years ago. The
inhabitants of the villages think diﬀerently
about the dictation. Opinions are split. Most of
them wanted to observe the custom, because
it was the part of our reformed hungarianness,
and part of the reformed religion.
Especially the elderly stuck to tradition.
Young people are already dismissive. Many
of them consider the expulsion of dictation
from the church and from the rites.
On the other hand, the elderly ones want
to preserve the traditions or just keep the
dictation in its original form by clinging to
the custom.
«That’s what we’re used to. It was so
beautiful, because everyone knew it, and now
we don’t even know the songs. It was the good
way the cantor did it».
«The old songs were more beautiful. We
just make dances out of new songs».
«The new singing mode is not nice. They
are not for funeral».
Narratives referred to the current
songbooks, which are used equally by
Reformed congregations at funerals.
Opposite opinions:
«The songbook is much better. So, it’s
better because we can learn the songs. After
dictation, it cannot be»;
«It’s more beautiful because everything
goes in line and you can understand the
song».
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Ugocsa. In many places, Reformed people still
remember the cantors who dictated. They also
remember the manuscripts in which the songs
were written. However, these manuscripts are
becoming increasingly diﬃcult to collect. The
customs of dirge singing are no more a living
tradition.
In my research, I introduced a custom
that is part of the tradition of our region,
Transcarpathia, and part of the Hungarian
nation, who lives here. I would like to draw
the attention to the dictation, the manuscripts,
and the funeral songs in it. Because these

manuscripts contain not only simple texts
but also ancient Hungarian folk tunes. The
community has preserved the tunes for
centuries. We cannot bring the habit back but
we must not let it forgotten. First, manuscripts
should be collected as soon as possible.
Secondly, this ancient singing tradition should
be introduced not only to young people but
also to professionals. We can no longer bring
the habit back, but we can do it to protect it
from being forgotten. These most precious
works of the Hungarian people’s soul must be
saved! This is our duty.
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О Н АЗИВИ М А БАЈК И У 19. ВЕКУ КОД СРБА,
ПОЉА К А И РУСА
Анотація / Abstract

У словенском културама казивачи, записивачи, књижевници и фолклористи користе различите називе
за приповедне врсте народне усмене традиције, па је потребно указати на међусобне везе и на историјске
промене тих назива. Семантичка мотивација назива врста народних казивања се анализира по предавању
Светлане Толстој «Лексикон фолклора: метајезик фолклора», а називи бајки код Срба, Пољака и Руса у
19. веку се разматрају по збиркама и студијама уз указивање на устаљене називе и називе који су се мењали
под утицајем приређивача збирки, проучавалаца народне културе и писаца.
Кључне речи: приповедни фолклор, жанрови, бајка, етнолингвистика, 19. век, историја класификације.
In Slavic cultures, oral narrators, writers, folklorists use diﬀerent names for folk narrative genres, so it is
necessary to point out the mutual connections and historical changes of these genre names. The semantic motivation
of the names of folktales is analyzed from Svetlana Tolstoy’s lecture Lexicon of folklore: metalanguage of folklore,
and the names of fairy tales among Serbs, Poles and Russians in the 19th century are considered in collections and
studies. under the inﬂuence of publishers, folklorists and writers.
Keywords: narrative folklor, genres, fairy tale, ethnolinguistics, 19th century, history of classiﬁcation.

Називи врста усменог приповедања
самих казивача нису целовито описани,
јер их сакупљачи нису систематски
записивали. Фолклористи не поседују пуне
спискове изворних назива, што отежава

разумевање семантичке везе и сродности
постојећих и незаписаних назива, чини
несигурним реконструкцију имплицитне
класификације самих носилаца усмене
традиције унутар неког краја, језика,
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усмене културе или епохе. А поређење
назива усмених врста кроз историју
би осветлило дуготрајност употребе
ових назива, стабилност или њихову
променљивост.
Одсуство записа изворних назива
усмених приповедних врста не тиче се
само реконструкције погледа на свет
казивача, већ и судбине назива након
казивања приче, тј. лако би било утврдити
однос записивача и приређивача према
називима врста, те показати које су називе
они преузели, а које су променили или
заменили. Уочене разлике би указале и на
начела којим се приређивач ослањао при
увођењу назива који одступају од народних
назива. А шира поређења назива усмених
врста у различитим културама и језицима,
омогућили би увиде у семантичке
мотивације назива врста, и указали би
на утицаје других култура, националних
и наднационалних класификација. На
називе усмених врста почетком 19. века
у књигама и часописима, највећи утицај
су имали филолози и књижевници, јер су
они народним приповеткама приписавали
називе књижевних жанрова из старих
поетика или новије књижевних списа,
а каткада су их комбиновали са изабраним
народним називима. Са формирањем и
развојем етнографије и фолклористике као
самосталних дисциплина, јачају крајем
19. тенденције систематског утемељења
садржинских и формалних аспеката
класификације усмене прозе.
С обзиром на различитост назива
приповедних жанрова усмене традиције
у збиркама, антологијама, студијама, као
и у националним и интернационалним
класификацијама
приповедног
фолклора, важно је усмерити пажњу
на историчност појаве, али и промене
назива, како у оквиру националних,
тако и словенских и несловенских
култура. При проучавању промена назива
приповедних врста, поређење својих и
назива преузетих из других традиција
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указује на периоде иновација, периоде
устаљених класификација и периоде
потраге за новим називима. У преплитању
неколико номинацијских система унутар
националних
класификација
треба
анализирати различите аспекте и различиту националну историјску динамику.
У овом раду је проучавање назива
фолклорних врста усмене прозе ограничено на називе бајки у 19. веку код Срба,
Пољака и Руса. Називи овде наведених
врста усмене прозе дати су у историјским
оквирима
тадашњих
академских
дисциплина
који
одржава
дијалог
знања и идеја своје епохе. Сакупљачи,
архивисти,
издавачи,
приређивачи,
антологичари,
критичари,
писци,
фолклористи и етнографи и други који су
се бавили усменом прозом су имали своје
номинацијске подстицаје и мотивације.
Ширење Хердерових идеја током
18. века довело је до романтичарског
откривања народне културе у 19. веку и
до пораста интересовања за словенски
фолклор, који је тада двојако схватан –
најпре као књижевни текст и потом и као
грађа за истраживање старе митологије.
У приступима усменој прози као
књижевним текстовима у већој мери је
обраћана пажња на поетичка и жанровска
обележја својствена филологији. Поред
тога уношење фолклорних сижеа и
мотива у ауторску књижевност је додатно
зближавало сакупљање народног блага
и књижевно стварање у духу усмене
традиције.
У насловима или поднасловима збирки,
често са јављају називи приповедних
врста. Потоњи проучаваоци збирки,
међутим, најчешће користе новије
називе приповедних врста из својих
или класификација преузетих од других
проучавалаца. У таквим текстовима
се раније коришћени називи сматрају
превазиђеним и неактуелним, па се
предност даје савременим називима који
одговарају новим погледима на народно
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стваралаштво.
Када се фолклористика осамосталила
као посебна дисциплина, фолклористи
су увели строжија начела у сакупљање,
арихивирање и објављивање приповедног
фолклора. Тада се појавила и потреба
промишљања терминолошког система
и филолошки засноване класификације,
а додатна пажња је усмерена на тачност
записа и објављивања записаних казивања.
Зато је потребно шире испитати међусобне
везе различитих система називања –
народних, књижевних, компаративно
митолошких, а доцније етнолошких,
филолошких
и
фолклористичких
приступа – у историјским оквирима.
Постојање више паралелних система
називања
записа
истих
усмених
приповедних казивања је приморавало
приређиваче записа да бирају између
народних назива, назива словенских
ауторитета свога времена, и назива тада
водеће немачке филологије и упоредне
митологије. Записивачи и приређивачи
усмене традиције словенских народа, као
и преводиоци словенских текстова на
друге језике били су образовани људи који
су познавали и поетике књижевности, па
су у збирке фолклора могли да уведу и
латинске термине прозних жанрове писане
књижевности: легенда (од средњевековног
латинског и старофранцуског legenda),
фацеција (од лат. Facetiae – шала, досетка),
анегдота, сатира. То је било могуће учинити
на основу сличности усмених казивања и
писаних текстова.
Како је у овом прилогу пажња усмерена
ка бајкама, неспоран утицај је имала
збирка браће Грим Домаће и дечје приче
(Kinder- und Hausmärchen). У немачкој
науци тога времена већ је коришћена
опозиција Märchen : Sagen и она је могла
да буде подстицајна у потрази за сличном
опозицијом унутар словенских језика.
Промене у приступима тумачењу усмене
прозе одигравале су се под утицајем
академских парадигми свог времена.
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Превласт у номиновању приповедних
врста су међу проучаваоцима најпре имали
истраживачи «бајословних» (митолошких)
старина и књижевници, да би са слабљењем
митолошких упоредних студија крајем века
бригу о класификацији фолклора поред
филолога почели да воде и фолклористи.
Знања 19. века о усменој прози појединих
словенских народа, садржавала су
свесно изабране и примењене парадигме
оновремене науке, али ваља водити рачуна
да су нека сазнања о усменој традицији,
па и класификацији приповедних врста,
могла да буду и део неосвешћених токова
идеја тог времена. Током 19. века стање и
промене у називима приповедних врста
унутар словенских традиција може се
установити испитивањем историје тих
назива. Такве поделе су најсистематичније
вршене у класификацијама врста у
збиркама и антологијама, али се оне
јављају и у школским приручницима и
уџбеницима.
Етимолошка
реконструкција
и
семантичка мотивација назива. Комисија
за фолклористику при Међународном
комитету слависта је иницирала циклус
предавања полазећи од става: «Постојање
старих словенских корена назива за
приповедање, наводи да почетак циклуса
започне етнолингвистичком анализом
речи које означавају поступак причања,
актере, називе усменог текста као резултата
извођења, као разлике у називима
приповедања о чудесном и стварном,
коју истраживачи дефинишу, као бајке и
предања (и др.) а носиоци – као “прича” /
“истина”». На семинару «Народни и
фолклористички
називи
словенских
усмених приповедних жанрова» прво и
уводно предавање одржала је Светлана
Толстој. Њено излагање «Лексикон
фолклора: метајезик фолклора» [5]
одржано 23. октобра 2020. године,
заснива се на семантичким моделима
номинације
народних
приповедних
врста у словенским језицима, које је
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ауторка повезала са реконструкисаним
прасловенским коренима словенских
глагола
који
означавају
говорне
делатности. Светлана Толстој је показала
да већина назива приповедних врста јесте
повезана са глаголима који означавају
говор. Уз указивање на етимолошке корене
индоевропских или прасловенских корена
она је, користећи и етнолингвистичке
увиде, показала да речи које означавају
говорне делатности представљају и
мотивационо језгро за називе већине
приповедних врста фолклора словенских
народа.
Приступ Светлане Толстој представља
добро полазиште за даља испитивања
унутар појединих словенских култура.
У предавању је истакнута особеност
различитих корена из којих су изведени
називи за различите приповедне врсте.
Тако је од прасловенског казати, код Руса,
Белоруса и Украјинаца казка, сказка, код
јужних Словена кажа, код Бугара приказка.
Уколико је потребно уже одредити бајку,
као тип приповетке, потребно је додати
придев, па се у руском језику говори
волшебная сказка, у украјинском чарівна
казка, а у бугарском вълшебна приказка.
Друго језгро на које је указала Светлана
Толстој представља прасловенски глагол
*povĕdati који у праиндоевропском
корену повезује концепте знати, видети
приповедати – предавати знање. У српском
језику је општи назив за краће приповедне
облике припов(ј)етка, у хрватском
pripovjetka, у пољском opowieść. Као у
случају источнословенског назива за
приче (сказка), и Караџићевог приповјетка
(женска и мушка) и ова одређења захтевају
додатно одређење жанровских подтипова.
Од прасловенског *gadat’ у српском
језику говори (гадка) гатка, што је у
19. веку означавало бајку. Из тог корена
су изведене и речи рус. загадка, срп.
загонетка, повезано са погађањем.
Прасловенски
корен
је
у
јужнословенским језицима довео до
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глагола који означавају вербалне магије,
бајати. Та је реч повезана са извршиоцем
радње, бајалицом, али и са речју бајословље.
Из овог корена потиче пољска реч bajka
основни појам за приповетке. Уз додатна
одређења, указује се на подтип bajka
magiczna. У пољском baśnia представља
основни појам за бајку, уз додатно значење
да је намењено деци. Од краја 19. века у
хрватском и српском језику реч бајка се
односи на причу о чудесном.
Постоје међу словенским називима
приповедних врста и називи који семантички нису мотивисани особеностима
говорења, већ садржајним ставом према
ономе о чему се приповеда. Стварно
постојање или непостојање оног о чему се
казује јавља се у неколико типова назива.
У словеначком језику бајке називају
pravljica [7, с. 29–30]. Опозицијама рус.
Бывальщина : небывальщина, укр. Билиця :
небилиця, бувальщина : небувальщина
се указују на однос према ономе што
се казује, при чему оно што је стварно и
могуће одређује речима рус. бывальщина,
укр. билиця, бувальщина, док се негацијом
указује на оно што је измишљено или
чудесно, чему припадају и бајке. У речи
билиця акцентована је глупост, у бугарском
језику се користи само небивалица,
а речник не наводи парњак бивалица, али
је списатељка Вера Мутафчиева своје
мемоаре насловила Бивалици.
Чешки називи представљају изузетак
у словенском свету – јер се они ослањају
на корене који се не јављају код других
Словена у називима приповедних врста
pohadka, rozprávka.
Полазиште давних корена у мотивацији
назива приповедних врста, већ од њиховог
доласка у додир са писаном културом,
почиње да се мења. Појачане књижевне
везе између словенских народа омогућавају
и узајамне утицаје писане и академске
књижевности међу словенским културама.
Народни називи су се при томе
лако губили, а јачао је утицај писаних
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класификационих парадигми. Овде ће бити
размотрени називи бајки код Руса, Пољака
и Срба у 19. веку. Потребан је повратак
историји називања приповедних врста са
становишта идеја својих епоха.
Срби. У Српском рјечнику (1818) уз
реч «приповијетка», Вук Караџић даје
као блискозначне речи «гатка» и «гатња».
Назив «гатка» у првој половини 19. века
је код Срба означавао различите приче.
Превод приче са руског «Народна гатка
руска о псету и зміи» у листу «Пештанскобудимскій скоротеча» (1842), пре упућује
на басну, док се две приче у листу Сербскій
лѣтописъ (1842, част 1) називају «Народне
гатке» – српска «Пепелюга» и руска «Птица
шаръ, конь са златномъ гривом и морастый
курякъ». Уз ослонац на етимолошко
порекло речи гатка по речнику Петра
Скока, Мирјана Дрндарски пише да реч
гатати: «прорицати, врачати на неким
просторима значи и говорити» [1, с. 27].
Вук Караџић је у књизи Српске
народне приповијетке (1853) приповетке
разделио на женске и мушке, понављајући
поделу атрибутивном опозицијом коју је
измислио и применио на песме, најпре
у «пјеснарицама» 1814. и 1815. године,
а потом и у каснијим издањима.
У предговору своје збирке Караџић је
написао: «Наше народне приче или
приповијетке готово се могу раздијелити
на мушке и на женске, као и пјесме», те
наставља «Женске су приповијетке оне у
којима се приповиједају којекаква чудеса
што не може бити (и по свој прилици само
ће за њих бити ријеч гатка) а мушке су
оне у којима нема чудеса, него оно што се
приповиједа рекао би човјек да је заиста
могло бити». Двојна подела наводи на
поређење са Гримовом поделом прича на
märchen и sagen, а како ови типови и по
садржају одговарају женским и мушким
«приповијеткама» у књизи коју је Вук
Караџић и посветио «Славноме Нијемцу
Јакову Гриму», очигледне су везе у
њиховим приступима. Упркос поштовању
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за Караџићев рад и на сакупљању и
објављивању
приповедака,
његово
одређење женске приповјетке, не јавља
се у наслову или поднаслову ниједне
потоње збирке, што сведочи да се назив
није раширио и усталио. Назив гатке
помињу Ђура Јакшић и Јоксим Новић,
користи га и српски историчар, филолог и
фолклориста, Стојан Новаковић за бајке,
а јавља се и у називима неких збирки
(Милутин Драгутиновић 1896, Тихомир
Остојић 1911).
Питање како се у српској култури
појавио назив «бајка» до сада није ни
постављано. Није уочено ни када је
тај назив почео да се користи. Потрага
за одговором на та питања обухвата и
питање одакле је назив «бајка» могао да
уђе у српски језик. У чешком, словачком
и украјинском он означава поучне басне,
док у пољском означава народне приче
без жанровског ограничења. Назив бајка
се користио у другој половини 19. века
и код Хрвата. Ту би требало и тражити
могући словенски утицај који је довео до
истискивања назива женска приповјетка
и гатка у корист назива бајка. У књизи
Historija književnosti naroda hrvatskoga i
srpskoga (Загреб 1868), Ватрослав Јагић
бајкама назива демонолошка и митолошка
предања, док приче које садрже чудесно
назива приповјеткама. [4, с. 424].
«Шаренило појмова» у називима
народних приповетки је уочила Снежана
Самарџија, разложно наглашавајући да
су се током 19. века сакупљачи народних
приповедака у питањима класификације
боље сналазили од проучавалаца ове
грађе [4]. Вероватно су учени људи
желели да дају свој лични допринос
класификацији приповедног фолклора,
па су академске новотарије сматрали
пожељним
у
разумевању
народне
традиције. Библиотекар, професор велике
школе Јован Бошковић у тексту «Писма о
књижевности хрватској и српској» (ЛМС
1895) ослањајући се, на коришћене називе
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бајки у хрватским текстовима наводи
називе приповедних врста: бајке и приче
или предаје.
Бајка се, као термин, јавља у преводима
страних прича на српски језик од средине
осамдесетих година, нпр. у објављеном
преводу «Вишну и дуд: Инђијска бајка о
открићу свиле» у листу «Женски свет»
(1886). Нешто касније назив бајка почиње
да се појављује и у жанровским одређењима
народних прича Међедовић и царева кћи :
једна стара бајка (1894), али и у ауторским
текстовима српских аутора, нпр. Јанко
Веселиновић Вечност: народна бајка
(1894). Није јасно шта је подстакло тако
брзо усвајање до тада некоришћеног назива
који је истиснуо друге називе. Ширење
назива бајка се наставља – Илија Вукићевић
Срце : бајка (1897, Летопис Матице српске),
заборављени песник Михаило Сретеновић
је тако назвао своје дело у стиховима
Јелисавка Обилића мајка : вилински суд :
бајка. Комад са певањем, Бранислава
Нушића са музиком Станислава Биничког,
аутори су назвали Љиљан и Оморика : бајка
у 5 чинова с певањем.
И преводи крајем 19. века утврђују
назив «бајка» – Мехмедбег КапетановићЉубушак
(1897,
Источно
благо)
и
Јелица
Беловић-Бернаджиковска
(1899, Пријатељство, Женски свет). Као
преводилац и приређивач збирке Вилина
књига, Сима Матавуљ је дао поднаслов
приче и бајке из светске књижевности.
О причи српског писца Јована Суботића,
насловљеној Бајка, која је објављена после
његове смрти, пише Сава Дамјанов: «Иако
је, по сведочењу уредништва новосадског
часописа Јавор, где је “Бајка” и објављена
у бр. 8/1891, ова приповетка написана још
1858. Књижевни историчар наставља да је
Суботићева удовица нашла запис ове приче
међу пишчевим књигама и хартијама и
уступила поменутом, тада врло угледном
часопису за објављивање» [2].
Пољаци.
Најзначајнији
пољски
лексикограф с почетка 19. века у првом
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тому речника наводи речи: baianie baśnie,
bayki (s. 43) BAIECZNOSC, ści, f. 2. baieczna,
czyli baiowa, lub baśniowa nauka, baiopismo,
baśniopismo, mytologia (s. 44).
Назив бајка се у пољској култури
појављује још у 18. веку, а у 19. веку у
називима приповедних жанрова је било
преклапања више назива, који су понекад
били и вишезначни. Када је реч о бајци,
коју данас Пољаци називају bajka magiczna
[8, I, s. 266–273] коришћени су називи
baśnia и bajka, али је и у гавендама –
пољ. gawęda [8, II, s. 35–38], било могуће
мешање чудесног и стварног. И у пољској
култури је током 19. века било иновација
и колебања у називима врста, али су те
промене више представљале приписивање
нових и друкчијих својстава приповедних
врста у односу на раније називе [8]. Могло
би се рећи да се појава мешања различитих
жанрова, понајвише предања и бајки довело
до тога да се елементи бајки појављују у
приповеткама које носе већи број назива
baśnia, bajka, gawęda. Посебно су јак утицај
оставили називи Казимјежа Вујчицког који
је уводећи у наслове својих књига називе
klechda, gawęda њима померио значење
у односу на тадашња поимања (Klechdy,
starożytne podania i powieści ludu polskiego
i Rusi, Stare gawędy i obrazy) [8, III, s. 353].
Пољски назив baśnia је изведен из старог
словенског корена и он се лако примењивао
и на усмене и на ауторске писане приче.
Разноврсност приповедних форми које су
објављивали, неки приређивачи народних
прича су одређивали навођењем више
назива. У додиру позног романтизма и
реализма код Јузефа Игнација Крашевског
и Владислава Белзе се у ауторским
текстовима
користе
модели
бајке.
Појављују се од средине 19. века и пољски
преводи са других језика са насловом бајке,
у серијама књига за децу и са елементима
поуке. Касније Елиза Ожешкова и Адолф
Дигасињски, Оркањ користе моделе и
име, као и поетичке моделе бајке у својим
ауторским бајкама.
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Афанасјева и других сакупљача усмене
прозе. У другом, посмртно објављеном
издању руских прича Народные русские
сказки сам Афанасјев је разделио приче
на тематске групе и тамо се посебно
издвајају бајке од других врста.

Руси. Руски назив сказка потекао је
од једног од основних глагола говорења
и веома се дуго употребљава. У руској
култури се, унеколико, друкчије одвијала
историја именовања бајке, што је довело и
до извесних разлика у поређењу њиховог
називања. У књижевности 18. века
постојала је мешавина бајковитих сижеа,
са митолошким ликовима епске прошлости
и народног сујеверја. Жанровски развијени
и изграђени, текстови богатирске скаске
увели су извесне елементе поетике бајке у
ауторску писану књижевност.
Руски романтичари су (слично
немачким) објављивали своје текстове са
елементима руског фолклора пре но што
су сакупљачи народног блага почели да га
записују и објављују. Традиција богатирске
скаске 18. века са демонским бићима
народне бајке (Кашчеј, баба Јага) су се ту
појавили уз свест о њиховом постојању у
претходној књижевности, па се за разлику
од других словенских књижевности тог
периода, у већој мери појављују елементи
пародирања. Пушкин је у своје дело увео
и бајковне руске мотиве. Пушкинове бајке
су биле објављене и постале популарне
пре великих збирки народних прича

IM

FE

***
Ово излагање би ваљало допунити
анализом текстова објављених у листовима
и часописима, који су у 19. веку били у
словенским културама много важнији него
у наредном веку. Други правац проширења
сличних излагања ваља усмерити ка
другим, овде не разматраним словенским
културама и језицима, посебно Чеха и
Словака, који су у славистици 19. века
имали веома велики значај.
У историји назива народних прича
код Словена јавља се велики број назива,
али је лако уочити опозицију коју
чине бајке и предања. Та се опозиција
појављује и у овде анализираним
језицима срп. Бајкa : предањe, рус.
волшебная сказка : быличка, пољ.
Baśnia : podanie (wierzeniowe), као и
теоретским студијама, попут књиге
Владимира Битија Бајка и предаја [6].
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СУ Ч АСНЕ БА Л А ДОЗН А ВСТВО Н А
ПІВД ЕННОСЛОВ’ЯНСЬК И Х Н АУ КОВИ Х ТЕРЕН А Х
Анотація / Abstract

У статті пропонується аналіз актуальної і досі проблеми функціонування ліро-епічного жанру балади в
межах південнослов’янського регіону, зокрема планується відстежити специфіку побутування цього жанру
в південних слов’ян і його аналізу в дослідженнях науковців-фольклористів – сербів, хорватів, болгар,
боснійців, македонців, словенців.
Термінологічний аспект при розгляді специфічних ознак жанру балади – пріоритетний напрям
дослідження.
Як наукова проблема народна балада й до сьогодні є об’єктом протиріч, дискусії торкаються основних
питань: визначення поняття «балада», її поширення, жанрової специфіки, місця в системі фольклорних
творів загалом і в ієрархії ліро-епічних творів зокрема; побутування в баладі міжнародних сюжетів,
національної своєрідності балад, класифікації баладних творів, поетики балад тощо. Загалом складно
визначити спільну для європейських країн хронологію побутування баладних творів; оскільки сама назва
«балада» має історичний характер, навряд чи можна говорити про єдину й закономірну схему розвитку
балади як фольклорної жанрової форми. Термінологічна хисткість і невизначеність тут не є випадковим
явищем, позаяк із цією назвою класично пов’язували ознаки, між якими найчастіше немає чіткого зв’язку
і генетичної спадковості.
Балада визначається власною жанровою специфікою, і дослідники південнослов’янських народних
балад встановлюють спільні ознаки баладного жанру. Балада скерована на зображення приватного світу
звичайних людей, світу людських пристрастей, відтворених у трагічному ключі. Відповідно основна увага
скерована на розв’язання ключового конфлікту.
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The analysis of still relevant problem of the lyric-epic genre of ballads functioning in the South Slavic
region is suggested in the following investigation. In particular, it is planned to consider the speciﬁcity of this
genre existence in the South Slavs and its analysis in the studies of scholars-folklorists, namely Serbs, Croats,
Bulgarians, Bosnians, Macedonians, Slovenes. A priority area of the research concerns to terminological aspect
when considering the speciﬁc features of the ballad genre.
The folk ballad as a scientiﬁc problem continues to be the object of contradictions at the present time. The
discussions touch on the main issues: the deﬁnition of ballad concept, its distribution, genre speciﬁcity, place in
the system of folklore heritage in general and in the hierarchy of lyric and epic works in particular; the existence of
international plots in the ballad, national originality of the ballads, classiﬁcation of ballad works, ballads poetics, etc.
In general it is diﬃcult to determine a common chronology of ballad works existence for European countries;
since the very name ballad has a historical character, it is hardly possible to speak on a single and natural scheme of
development of the ballad as a folklore genre form. Terminological vagueness and uncertainty are not an accidental
phenomenon here, as this denomination has been associated classically with the features that often have no clear
link and genetic inheritance between them.
The ballad is deﬁned by its own genre speciﬁcity, and the researchers of South Slavic folk ballads determine
common features of the ballad genre. The ballad is aimed at the depicting the private world of ordinary people, the
world of human passions, reproduced in a tragic way. And, accordingly, the main attention is paid to the solution
of a key conﬂict.
Keywords: folk ballad, Southern Slavs, genre system, national plot versions, works in ballad studies, traditions
of national folklore.

закономірності еволюції баладного жанру
як пам’ятки музично-поетичного мистецтва
на слов’янських теренах та окремі
індивідуальні національні особливості.
Звертаючись до останніх, зауважимо,
що в кожній із національних культур
слов’янська балада виявляє неповторні
ознаки, проте, попри нові й показові
особливості в характері музично-стильових
форм, образності, поетики, специфіки
побутування та виконання, національних
сюжетних версій, її тісна прив’язка до
загальнослов’янської баладної традиції не
викликає жодних заперечень. Зазначена
характерна ознака – поєднання цих двох
чинників – притаманна й функціонуванню
баладного жанру на південнослов’янських
територіях. Отже, закономірним є аналіз
певних показових ознак крізь призму
сприйняття її національною художньою
традицією та водночас у розрізі
загальнослов’янської проблематики.
Незаперечним є також зв’язок балади
слов’янських народів із традиціями
національного фольклору. Думка про
вирішальну роль у баладному художньому
процесі
закономірностей
історико-
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Постановка проблеми. Як наукова
проблема народна балада й до сьогодні є
об’єктом протиріч, дискусії торкаються
основних питань, таких як визначення
поняття «балада», її поширення, жанрова
специфіка, місце в системі фольклорних
творів загалом і в ієрархії ліро-епічних
творів зокрема; побутування в баладі
міжнародних
сюжетів,
національної
своєрідності балад, класифікації баладних
творів, поетики балад тощо.
Загалом зауважимо, що в сучасній
фольклористиці простежується тенденція
посилення інтересу до вивчення баладного
жанру, його поетики й ритмомелодики,
свідченням чого виступає масштабність
проблемних досліджень жанру, тематична
різноплановість баладознавчих праць.
Багатство
й
різноманітність
форм
баладної піснетворчості стає підставою
для розгляду балад відповідно до
національно зумовлених художніх стилів і
досліджується як закономірний результат
історичного
розвитку
національних
пісенних культур, зокрема слов’янського
регіону. Два базові чинники є показовими
для формування балади, зокрема загальні
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типологічного плану підтверджується
фольклорними
дослідженнями
Б. Путилова [4], який пов’язував виникнення
балади з історичною тематикою і з
національною творчістю. Промовистим із
цього погляду є той факт, що національно
своєрідними виявляються не лише
сюжетні версії балад окремих народів,
різноплановість мотивів і багатство образної
системи, але й специфіка міжжанрових
художніх, у тому числі поетичних, зв’язків
балад у кожної нації зокрема.
Багато дослідників, зосібна Ф. Колесса
і К. Квітка, аналізували не лише проблему
близькості, а подекуди й спільності
баладних сюжетів, але й пісенних форм,
ритмомелодики і власне мелодійного
тексту балад слов’янства [1]. На
особливу увагу заслуговує також питання
присутності баладних сюжетів в інших
жанрових системах, до якого зверталася
С. Грица, яка пояснювала побутування тих
чи інших баладних сюжетів відповідно
до їхнього трактування в конкретному
середовищі і до їхньої функціональної
належності. Відповідно до цієї концепції
балада в дослідниці трактується як
«поліфункціональний жанр» [2, с. 102].
Ми також пристаємо на таку позицію.
Чимало
вітчизняних
науковців
усебічно аналізували жанр української
народної балади (Ф. Колесса, Я. Гарасим,
О. Дей, І. Денисюк, М. Дмитренко,
Р. Кирчів, О. Ганич, М. Гримич, М. Дах,
В. Козловський, Л. Семенюк, І. Сирко
та ін.), національну баладу розглядали
переважно у фокусі її зв’язків із
фольклором інших слов’янських народів.
Дослідження в жанрі балади на
слов’янських теренах здійснювалися
такими
дослідниками
радянського
періоду, як В. Жирмунський, В. Пропп,
М. Кравцов, Б. Путілов, Е. Померанцева.
Серед зарубіжних дослідників, у тому
числі й сучасних, відзначаємо таких, як
Л. Вардяш, О. Сіроватка, С. Бурласова,
С. Бояджиєва, Д. Неделькович, Г. Врабіє,
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Н. Мілошевич-Джорджевич, С. Делич,
Х. Крневич, Т. Перич-Полоньо та ін.
В
Україні
неперевершеним
дослідником цього жанру залишається
О. Дей, у Польщі найбільш знані праці
із цієї тематики належать Я. Яґелло та
Ч. Зґожельському, у Болгарії балади
досліджували Н. Кауфман, С. Бояджиєва,
К. Михайлова, С. Петкова, у Північній
Македонії баладознавчі праці підготували
Н.
Робовський,
Б.
Ристовський,
Т. Вражиновський, Б. Петровський,
М.
Китевський,
К.
Симитчиїв,
Т.
Бицевський,
К.
Пенушлиський,
Ф. Попова, у Сербії – Н. МілошевичДжорджевич, Д. Айдачич, З. Каранович,
у Хорватії – С. Делич, Т. Перич-Полоньйо,
у Словенії – М. Голеж-Каучич, у Росії
найвідоміші
праці
належать
перу
Б. Путілова й А. Кулагіної.
У центрі уваги вчених перебували
різні аспекти вивчення народнопоетичної
спадщини південних слов’ян, зокрема
й балади: необхідність збирання пісень
«юнацьких» і ліричних, а також балад;
загальна
характеристика
народної
балади південних слов’ян; доречність
порівняльного аналізу народної балади
різних місцевостей і країн регіону,
а також зіставного аналізу її з баладами і
народними піснями східнослов’янськими
чи
західнослов’янськими;
питання
виникнення циклів у народній поезії
південних слов’ян, зокрема циклів балад,
проблеми ритмомелодики поетичного
вірша.
Однією з основних особливостей
народної балади є її оригінальна
троїстість – обов’язкова наявність епічного,
ліричного і драматичного елементів.
Теоретичні дискусії, які точаться щодо
співіснування в межах балади елементів
епосу, лірики і драми, не вщухають і тепер.
Показовою ознакою, яку підтверджують
усі
дослідники,
є
нерівномірне
використання таких елементів, звідси й
необхідність визначення жанрової бази
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балади.
Загальновідоме
сприйняття
балади як ліро-епічного твору викликає
чимало дискусій, переважно з огляду на
ліричний компонент; інколи доходить до
повного його заперечення. Значне місце
відведено також виявленню естетичної
функції ліричної складової. Крім того,
у болгарській фольклористиці, зокрема,
і досі ґрунтовно не опрацьоване питання
щодо «взаємин» між баладним жанром
і ліричною піснею. А в українському
фольклорі у свою чергу простежується
одне дуже важливе й показове явище –
«ліризація» балад, яка свідчить про тісну
єдність баладних мотивів і поетичної
образності. Подібне можна зауважити
стосовно балади й деяких епічних
пісенних груп. Тут відслідковуються різні
підходи до класифікації і розгляду жанру
балади у світовій фольклористиці – не як
національної, а як загальної тенденції.
Натомість наявність епічного, ліричного
і
драматичного
начала
поступово
підтверджується; відтак завданням є пошук
прийнятної дефініції народної балади.
Так, саме виходячи зі співіснування в
баладі епіки і лірики, взаємин між їхніми
компонентами, сформовано бачення цієї
проблеми Б. Путиловим, який заснував свої
спостереження на тезі існування двох типів
слов’янської історичної балади: один – це
той, при якому наявна завершена оповідна
лінія і в якому долі людей простежено на
певній часовій відстані від зображеного
основного конфлікту, у певній часовій
ретроспективі, а драматичні перипетії
доживають свого фактичного логічного
завершення, а другий – це той, у якого
оповідна структура може бути істотно
слабшою, навіть зведеною до простих,
елементарних форм, наявних на вихідних
позиціях [4, с. 30–31].
Балада в різних південнослов’янських народів. Одним із найбільш показових
напрацювань
сербських
фахівцівбаладознавців є підготовка універсальної
класифікації народних балад. В основі
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найвідоміших
класифікацій
на
південнослов’янських теренах лежить
тематичний принцип. Саме відповідно
до
його
постулатів
класифікувати
балади видається доцільним у світлі
позиції відомої сербської дослідниці
Н. Мілошевич-Джорджевич [3, с. 5]:
Міфологічні балади, тематично пов’язані
з давніми віруваннями, демонологічними
традиціями – територія культових і
магічних уявлень. Серед найуживаніших
мотивів – замурована людська жертва,
необхідна при побудові культових
споруд; шлюб із надлюдськими істотами;
легендарні балади, що характеризуються
протиставленням міфологічному погляду
на світоустрій. У тематичному ключі
наголос
робиться
на
необхідності
людського покаяння, що є запорукою
пробачення за лихі вчинки, важливе
місце тут відводиться моралізаторській
складовій; історичні балади, у фокусі уваги
яких перебуває людська доля, обставини
життя особи, зумовлені історичними й
суспільними чинниками; родинні і любовні
балади, у яких відтворюються перипетії
родинного життя героїв, романтичнолюбовні взаємини між ними.
Проте зауважимо, що при спробі
класифікації
баладних
текстів
ми
стикаємося з необхідністю віддати
перевагу якійсь змістовій чи композиційній
складовій, оскільки подекуди важко
віднести окремий баладний текст до
конкретної групи; найчастіше він вбирає в
себе різнопланові ознаки.
Звертаючись до надбань болгарського
баладознавства в контексті дослідження
жанру слов’янської балади, варто
зауважити, що ґрунтовні баладознавчі
студії в Болгарії і в слов’янському світі
загалом пов’язані з появою праць таких
дослідників, як І. Шишманов, Д. Матов
і М. Арнаудов. У своїх працях вони
аналізують насамперед окремі баладні
мотиви, але подекуди намагаються
вирішувати й загальнотеоретичні питання.
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І. Шишманов, скажімо, звертається до
одного з найпоширеніших баладних
мотивів балканських народів у «Піснях
про мертвого брата» («Песните за
мъртвия брата»). Жанр твору він визначає
як баладу; із цього твору розпочинається
його дослідження на ниві болгарської
народної балади. Але слід зазначити, що
жанрова специфіка балад як теоретичне
питання ще не становить об’єкта його
наукових зацікавлень. І. Шишманов і його
учні (Д. Матов і М. Арнаудов) здійснили
спроби залучити до болгарської науки
принципи європейської фольклористики
ХІХ ст., зокрема міфологічної і міграційної
школи. І. Шишманов зосереджує увагу
на різних специфічних ознаках твору,
таких як питання поширення мотиву,
його походження і першоджерело,
варіативність, національна специфіка,
репрезентація в художній літературі.
Можна без перебільшення стверджувати,
що І. Шишманов підготував фундаментальну працю в галузі порівняльної
фольклористики,
зокрема
щодо
визначення місця болгарської народної
балади
серед
балад
балканських
народів. Д. Матов розглядав два відомі
баладні мотиви у творах «Пісня про
сонячне весілля» («Песента за слънчова
женитба»), «Невірна дружина Груя»
(«Невярна
Груйовица»),
залучаючи
порівняльний метод як провідний. Окрім
того, він сформулював важливе наукове
питання щодо місця баладного жанру
серед інших народнопісенних жанрів.
М. Арнаудов основну увагу приділяв
мотивам, не залишаючи, проте, поза
увагою і теоретичні питання, зокрема ті,
де йдеться про жанрову належність балад.
Визначною подією в болгарській
фольклористиці стала поява збірки
«Тіні з невидимого. Книга болгарських
балад» («Сенки из невиделица. Книга на
българската народна балада») (София,
1936), підготовлена Хр. Вакарельским і
Б. Ангеловим [5].
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Зауважимо, що й досі складним та
нерозв’язаним є питання жанрової
належності болгарської народної балади.
Складність ця зумовлена багатьма
важливими чинниками. Насамперед балада
має широке розповсюдження, входить до
різноманітних жанрових груп. Крім того,
поняття жанру балади визначається як
комплексне й дещо синтетичне. Окремі
науковці схиляються до того, аби прийняти
тезу, що не існує окремого баладного
жанру, а лише своєрідне «баладне начало».
Естетичний компонент, такий важливий
для балад, збагачує у свою чергу численні
пісенні народнопоетичні групи. Беручи цей
факт до уваги, значна кількість науковців
підкреслює наявність зв’язку між баладою
і обрядовою поезією.
Важливе місце серед баладознавчих
праць на південнослов’янських теренах
відводиться дослідженням хорватських
науковців. Характеризуючи баладу як
перехідний фольклорний жанр і аналізуючи
наявність у ньому ознак, близьких до
епічних та ліричних пісень, хорватські
науковці
висловлюють
припущення
стосовно функціонування балади до / чи
після епічної пісні, а стосовно ліричних
пісень зазначають, що окремі фрагменти
балад мають завершений характер
і функціонують як окрема лірична
пісня. Подібна думка підтверджується
численними прикладами з рукописних
і друкованих збірок О. Делорко, таких,
зокрема, як «Хорватські народні балади
і романси» («Hrvatske narodne balade i
romance») (1951), «Золоті яблука» («Zlatna
jabuka») (1956), а також із текстів «Teško
ranjeni brat» (Delorko 11, br. 99, str. 131),
«Sama sebi ruke odrezala» (Delorko II,
br. 57, str. 79), «Teško je u tamnici»
(Delorko II,br. 31), «Saračeva Mara»
(Delorko I, br. 16, str. 31) та ін.
Важливим внеском до слов’янських
баладознавчих праць є науковий доробок
хорватської дослідниці С. Делич. Особливо
хотілося в цьому ключі відзначити
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монографію «Компаративні студії: про
жанр балади в сучасній хорватській та
іспанській усній традиції» («Komparativna
stidija o žanru balade u modernoj hrvatskoj i
španjolskoj usmenoj tradiciji») [6]. Об’єктом
уваги дослідниця вибрала, зокрема, такі
характерні ознаки балади, як людська
універсальність,
компаративні
студії
традиційної балади, можлива «читацька
відповідь» на сюжет традиційної балади
про Прокну і Філомелу, специфіка
традиційної європейської балади про
св. Катарину з Олександрії в окремих
народів, сюжет про шляхетну пастушку в
різних культурних традиціях; як додаток,
запропоновано відомості про хорватську
традиційну баладу про св. Ніколу.
Інтерес до народної балади в межах
македонської фольклористичної науки
залишається незмінним. Увагу науковців
привертають її тематично-ідейні особливості, етична складова, естетичні цінності,
образна система, стильові особливості,
поетика тощо. Попри масштабні студії
дослідників К. Пенушлиського [7] і
Ф. Попової [8], зафіксовано цілу низку
праць, присвячених окремим баладним
мотивам, які представлені у блоці баладних
текстів. Метри вітчизняної фольклористики,
серед них – Н. Робовський, Б. Ристовський,
Т. Вражиновський, Б. Петровський,
М. Китевський, К. Симитчиїв, Т. Бицевський
у своїх працях продемонстрували нові
підходи до аналізу баладних текстів.
На окрему увагу заслуговує праця
Ц. Органджієвої «Македонські історичні
балади про смерть героя у долинах і горах
(зі зверненням до схожих поетичних
прийомів і в інших південнослов’янських
народів») («Македонските историски
балади за смртта на јунак во планина
и гора (со оглед на сличните поетски
остварувања и кај другите јужнословенски
народи))». Масштабний аналіз цілих циклів
баладних творів як на західних, так і на
південних територіях Північної Македонії
демонструє їхню тісну тематичну прив’язку
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до подій історичного минулого македонців,
зокрема до доби їхнього перебування під
турецьким ярмом, до подій кількасолітнього протистояння місцевого населення
з турками, багаторічного прагнення до
свободи і звільнення від рабства. Безперечно, таке тривале перебування під окупацією,
насильство, грабування і вбивства, що
їх зазнало місцеве населення, глибоко
вплинуло на його свідомість, надовго
закарбувалося в його пам’яті й залишило
відчутний слід у народній творчості, де
оспівувалися події цієї доби, а трагічний
антураж балади в цьому ключі задовольняє
потреби виконавців у повному обсязі.
Цікаво, проте, що в цих регіонах ми не натрапимо на виконання балад як хороводних
пісень, на відміну від малешевських балад із
подібною тематикою. Тут набагато більшого
поширення набувають інші жанрові
різновиди – гайдуцькі та революційні пісні.
Дослідник К. Панушлиський взагалі вважає
наявність балад у македонській гайдуцькій
і революційній поезії однією з її показових і
специфічних ознак. Справді, нерівноправна
боротьба нечисленного македонського
народу за звільнення, боротьба, у якій
склали
голову
численні
гайдуцькі
повстанські загони, дала змогу в баладному
форматі оспівувати героїзм македонців.
У руслі нашої дослідницької уваги
неможливо не згадати збирацької і
видавничої діяльності в напрямку
поширення боснійської народної балади,
перші згадки про яку у фольклористиці
припадають на другу половину ХVIII ст. Цю
подію, зокрема, пов’язують із коментарями,
запропонованими А. Фортісом до народної
балади «Хасанагиниця», для розуміння її
специфічних ознак італійською читацькою
аудиторією. У розділі, присвяченому саме
характерним ознакам народної балади
«Хасанагиниця», зазначимо, що чимало
наукових праць, які тематично виходили
далеко за межі Боснії, розглядали цей твір
з різних дослідницьких позицій. Проте
це лише одна з балад. У боснійській
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науковій думці існує чимало масштабних
розвідок, присвячених жанровим і
стильовим особливостям народної балади
Боснії і Герцеговини. Серед них варто
згадати таких авторів, як Х. Крневич,
В. Морпург, Д. Бутурович та ін. Зауважмо,
що, крім «Хасанагиниці», часто об’єктом
дослідницької уваги були інші зразки,
наприклад, балада «Про Мориців»
(«О Moricima»). Чимало важливих питань
було пов’язано з термінологією як щодо
самої назви балад, так і щодо різних
реалій на рівні її змісту. Так, мало не до
кінця минулого століття в боснійському
літературознавстві та фольклористиці
побутував
термін
«мусульманський»
стосовно різних жанрів, зокрема й балади.
Проте тут слід зробити одне застереження:
від багатьох близьких народів (які теж
перебувають у центрі нашої дослідницької
уваги)
ці
народнопоетичні
тексти
відрізняються своєю показовою релігійною
складовою, а від інших близьких
мусульманських народів (зосібна албанців
і турків) збереженням національних
мовних ознак. Боснійська народна балада
органічно поєднує в собі східні впливи з
елементами співу, показовими для давніх
місцевих боснійських традицій. Розмір
поетичного вірша найчастіше десетерац
(десятий розмір вірша), за жанровими
вимірами
представлені
епічні
(які
превалюють) й ліричні поетичні твори.
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Органічним і довготривалим є інтерес
до народної балади в словенців. Зазначимо
насамперед, що в сьогоднішньому
баладознавстві, і народне баладознавство
у словенців у цьому випадку не є винятком,
відчутне
намагання
переоцінити,
по-новому подивитися на усталені
вітчизняні й зарубіжні методологічні
підходи до аналізу зразків жанру балади,
історії їх виникнення та побутування,
основних
характеристик,
наявності
загальних, жанротворчих рис і окремої
індивідуальної, національної складової,
яка й забезпечує її неповторну художню,
емоційну та естетичну цінність.
Народна
балада
в
словенців
розглядається як один із найскладніших і
«таємничих «жанрів», а до того ж як одна
з найбагатших зі збережених на сьогодні
культурних народних пам’яток, один із
найбільш комплексних жанрів у царині
фольклористичних і літературознавчих
студій не лише в Словенії, а й у цілому
в європейському просторі. Словенська
баладна традиція досліджується не лише
з точки зору поетики народних пісень, а й
інтертекстуально.
Як бачимо, інтерес до народної балади у
фольклористиці на південнослов’янських
теренах
залишається
незмінним,
термінологічний аспект дослідження в
баладознавчих працях науковців регіону
посідає важливе місце.
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СПІЛ ЬНІ У К РА ЇНСЬКО-МОЛ ДОВСЬКІ МІСЦ Я
П А М’ЯТІ В КУЛ ЬТУ РНОМ У Л А Н ДШ АФТІ
ОРХ ЕЙСЬК И Х КОД Р РЕСП У БЛІК И МОЛ ДОВА
Анотація / Abstract

Стаття ґрунтується на матеріалах експедиційної поїздки 2019 року до Оргеївського району Республіки
Молдова. Наголошено на значущості локальних традицій, які сформувалися в умовах українсько-молдовського міжкультурного співжиття і ввійшли до сучасного арсеналу культурної пам’яті як молдован, так і
українців. Зазначається особлива роль у цьому культурного ландшафту території як ретранслятора колективної пам’яті. Завдяки аналізу взаємозв’язків між місцевою спільнотою і природними умовами її проживання стало можливим визначити особливості народного житлобудування, господарських практик, обря-
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довості тощо. Показано формоутворюючу роль колишньої садиби поміщика К. Баліоза в с. Іванча (Ivancea)
в ментальному конструюванні місцевого ландшафту. Водночас на таке конструювання вагомий вплив має
перебування населеного пункту в ареалі Старого Орхею (Orheiul Vechi), унікальної природно-культурної
зони, що вважається візитівкою Молдови. Численні комеморативні практики українців (створення громадських організацій, діяльність місцевого фольклорного колективу, пошук новітніх форм для самопрезентації) є важливими складниками життєдіяльності мешканців с. Іванча. Крім того, це необхідний аспект
розвитку етнічної самосвідомості всієї української спільноти Молдови загалом в умовах усвідомленого
гармонійного міжкультурного співіснування та спільних місць пам’яті.
Ключові слова: українці Молдови, спільні місця пам’яті, культурний ландшафт, Старий Орхей, с. Іванча, садиба Баліоза, комеморативні практики.

FE

The article is based on the materials of an expeditionary journey in 2019 to Orhei district of the Republic
of Moldova. The importance of local traditions formed in the conditions of Ukrainian-Moldovan intercultural
coexistence and included into modern arsenal of cultural memory of both Moldovans and Ukrainians is emphasized.
Especial signiﬁcance of the cultural landscape of the territory as the collective memory retransmitter in this is
noted. Owing to the analysis of the interconnections between the local community and the natural conditions of
its residence, it has become possible to determine the features of folk housing, economic practices, rituals, etc. The
formative importance of the former estate of the landowner K. Balioz in Ivancha village (Ivancea) in the mental
construction of the local landscape is shown. At the same time, such structure is inﬂuenced signiﬁcantly by the
location of the settlement in the area of the Old Orhei (Orheiul Vechi), a unique natural and cultural zone, which is
considered as an iconic place of Moldova. Numerous commemorative practices of Ukrainians, namely the creation
of public organizations, the activities of local folk group, search for the up-to-date forms of self presentation, are
important components of life of the Ivancha villagers. Besides, it is also an essential aspect of the development of
ethnic self consciousness of the entire Ukrainian community of Moldova in general in the conditions of conscious
harmonious intercultural coexistence and common places of memory.
Keywords: Ukrainians of Moldova, common places of memory, cultural landscape, Old Orhei, Ivancha village,
Balioz estate, commemorative practices.

Сказане стосується й культури давно
закоріненої української спільноти на
теренах сучасної Республіки Молдова,
що позначила простір свого проживання
мережею «українських слідів», насамперед пов’язаних із широковідомими подіями або особистостями, що мають міжкультурне значення для обох країн. І якщо північ сусідньої держави, де проживає основний масив українського автохтонного
населення, останнім часом набуває дедалі
більшого вивчення в низці народознавчих
праць [7; 10–13; 18; 21], то етнокультурні реалії життя спільноти в центральній
зоні Молдови, зокрема проявлення там
українських та спільних місць пам’яті,
дотепер досліджені досить фрагментарно.
Отже, наша пілотного характеру експедиційна розвідка 2019 року, що реалізована
в рамках виконання планової наукової
теми відділу «Український етнологічний
центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН
України «Українська культура в контек-
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Вступ. Культурний ландшафт виникає
в результаті адаптації людини до навколишнього середовища й водночас облаштування та пристосування цього довкілля
до власних потреб у процесі життєдіяльності певної спільноти. Відповідно такий
ландшафт залишає найважливіші знаки
присутності групи, зберігає пам’ять про
місця, факти, події, процеси, що засвідчують особливості її розвитку впродовж усієї
історії існування у взаємодії з природним
середовищем. У цьому, на нашу думку,
виявляється й одна з найважливіших
функцій культурного ландшафту території – трансляція колективної пам’яті, яка
виступає в різних формах: у топонімічних
та антропонімічних пластах, збережених
традиційних практиках, фольклорних
та усноісторичних переказах тощо. Така
пам’ять має дискретний характер – від
покоління до покоління щось втрачається,
іноді переходить у латентний стан, потім
знову актуалізується.
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Історико-культурна спадщина молдовських Кодр: Старий Орхей, Садиба
Баліоза. Орхейські Кодри – місце з унікальним природним та культурним ландшафтом. Це оптимальне середовище життєдіяльності людини, починаючи з палеоліту
й до сьогодення. Історичні та археологічні
дані свідчать про те, що Орхейські Кодри
були зоною проживання також досить
значного масиву слов’янського населення.
Частиною цього історичного ландшафту
є Старий Орхей (Orheiul Vechi) – візитівка Молдови, потенційний об’єкт світової
спадщини ЮНЕСКО. Показово, що лише
за 15 км від цього історико-археологічного
комплексу розташоване с. Іванча (Ivancea)
Оргеївського району Республіки Молдова,
у якому мешкають українці. Місцевість,
де локалізований Старий Орхей, є півостровом-мисом, утвореним рікою Реут
та, схованим у кам’янистому каньйоні з
виокими берегами. З позиції найвищої
точки мису повністю відкривається надзвичайно мальовнича місцевість із крутим
берегом, зеленою долиною внизу, високими горами, що оточують півострів і рівнину. Тут можна також побачити рештки
гето-дакської фортеці та руїни турецької
лазні [15, с. 74]. У середньовіччі тут було
місто, яке вважається осердям Молдови.
На крутому схилі гори розмістився
(один із багатьох) давній монастир, що
повністю видовбаний у скелі й пов’язаний
з «українським слідом». Це так званий
монастир Босія. На вході викарбувано два
тексти, щодо яких і нині не вгасає дискусія
з-поміж науковців. Уперше розшифрування запису було подано знаним дослідником церковних старожитностей Бессарабії
В. Курдиновським. З одного боку напис
церковнослов’янською мовою (відомо, що
це була офіційна мова того часу) свідчив
про Босія, пиркалаба (управителя), який
із дружиною і своїми «чадами» заснував
цей скит. В. Курдиновський переклав з
румунської російською інший напис: «Эту
надпись сделали Василий Адееску и резе-
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сті національного гуманітарного дискурсу
та сучасних європейських студій», була
покликана заповнити цю наукову лакуну
і шляхом ознайомлення з унікальними
територіями Орхейських Кодр визначити
головні компоненти місцевого культурного ландшафту, побачити в ньому місце
українців, яких чимало і в самому серці
Республіки Молдова.
Автори статті висловлюють щиру подяку знаним ученим-україністам із сектору
«Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Республіки Молдова –
доктору історії Віктору Кожухареві та
доктору педагогіки Катерині Кожухар за
сприяння, цінні поради й підтримку під
час здійснення експедиції до Оргеївського
району Республіки Молдова.
У процесі нашого дослідження застосовано польові методи роботи (включене та опосередковане спостереження,
групове та індивідуальне інтерв’ювання,
фото- та відеофіксацію). Джерелами для
написання статті стали не лише власні
польові записи та візуальні дані, але й
матеріали музейних фондів та ЗМІ, праці
авторитетних дослідників цього регіону
Молдови, передусім Д. Гобермана [3;4],
З. Моїсеєнко [13] В. Кожухаря [14],
Я. Тараса [16] та ін.
Зауважимо, що зібраний нами значний
масив польових даних, де репрезентовано
власне етнокультурну спадщину українців
с. Іванча Оргеївського району Республіки
Молдова через розкриття їхніх стратегій
життєзабезпечення, проявів фольклорного
надбання та особливостей духовного світу,
стане основою для наступних публікацій. У цій статті, продовжуючи розгляд
теми верникулярного ландшафту українців Молдови, що була заявлена в наукових
тезах 2020 року [20], пропонуємо детальніше проаналізувати основні кейси прояву
українських та спільних з молдованами
місць пам’яті в культурному просторі молдовських Кодр, зокрема в самобутній місцевості в ареалі Старого Орхею.
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Старий Орхей – особлива ілюстрація
вапнякового ландшафту Молдовського
плато. Саме тут можна в концентрованому
вигляді побачити всі природні особливості краю, що стали ресурсною базою для
довколишніх поселень. У пониззі Реута
земні надра представляють майже суцільний кам’яний масив. Усюди трапляються відкриті виходи каменю. Їх видно на
схилах балок і урвищ; вони пластами
тягнуться вздовж річкового берега тощо.
Тож цілком очевидно, що розвиток самобутньої місцевої народної архітектури в
приреутських селах, зокрема і в с. Іванча,
насамперед пов’язаний саме із цими природними багатствами. Місцевий вапняк-черепашник має своєрідну структуру.
Ще його називають «котелець». І найперше звертає на себе увагу оригінальний
стиль приреутської архітектури: будівлі з
білокам’яними колонками, кам’яні ворітні
стовпи з масивними пілонами, що покриті різьбленням та увінчані скульптурами
квітів. Хоча такий стиль набув поширення
й на інших теренах Молдови 2, проте вважається, що джерело цього мистецтва –
в Орхейських Кодрах, де воно вперше
виникло, сформувалося й дало найвиразніші зразки [13, с. 112]. Один із наших
місцевих провідників теж розповідав, що
саме в цій зоні найбільше було розвинене
різьблення по каменю. Передусім у цій
справі славилися майстерністю села біля
Старого Орхею: Требужени (Trebujeni),
Морова (Morovaia), Желобок (Jeloboc)
Оргеївського району, а також Машкеуци
(Mașcăuți)
Криулянського
району
Республіки Молдова (ПМП). Старовинні
кам’яні різьблені розп’яття XVIII ст. можна
побачити й на кладовищі с. Іванча, що
розташоване неподалік. На вулицях цього
села трапляються й типові для Кодрової
зони Молдови витесані з каменю ворітні
стовпи.
У с. Іванча, як і повсюдно у вказаних
приреутських селах, досить цікава житлова архітектура. З першого погляду на
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ши Раколешт во дни Константина Влок
Дугаеря на Украине в Иванче и был Стец
Хатман на Украине, и мы зимовали тогда
здесь. 7198 года Ноября 20-го». Учений
далі зазначив: «Стец Хатман, запорожец,
носивший гетманское платье, возглавлял один из отрядов гайдуков» [8, с. 3].
Очевидно, як уважають дослідники, Стец
Хатман – то Степан Лозинський (Стецик
Тягинський, чи Стецик Ягорлицький),
що був гетьманом Ханської України 1 в
1685–1695 роках [19, с. 388]. Ці написи
неодноразово аналізувалися вченими, які
дійшли одностайної думки, що с. Іванча
було місцем перебування козаків. Історик
С. Бакалов на підставі вагомої джерельної
бази також доводить, що запорозькі козаки в «контексті польсько-турецької війни»
були розселені на деяких теренах правобережжя Дністра, зокрема в Орхейському
цинуті, що його кримський хан планував
підпорядкувати Ханській Україні [1, с. 28].
Про написи в Старому Орхеї знають
також іванчанські жителі. І, можливо,
завдяки цьому побутує загальна думка,
що вказаний там період є точкою відліку
заснування села. Мешканець с. Іванча
й водночас керівник місцевого музею
«Садиба Баліоза» М. Потарак переконує нас у тому, що вперше в писемних
джерелах (у листі молдовського воєводи
Штефана Великого від 1501 р.) зафіксовано дату – 1501 рік. У ньому вже
згадувався населений пункт Іванча, де
проживало 500 каларашів (представників привілейованого стану легкої кінноти в Молдовському князівстві) (ПМП).
Чимало українців у цьому селі вважають
своїми предками козаків. Епітафії на надгробних пам’ятниках у самому Старому
Орхеї також вказують на українську присутність. Проте до родинних історій ми
ще повернемося далі в статті, а передусім спробуємо розглянути ландшафтні
умови, які, на нашу думку, стали визначальними в життєдіяльності місцевого
населення.
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народне зодчество краю помічаємо його
головну особливість – кам’яну колонаду перед входом до будинку з колонами доричного ордера, на які спирається
навіс. Колонки відрізняються гармонійними пропорціями, складаються з окремих
кам’яних блоків – «п’єдесталу», «бази»,
«стовбура» й «капітелі». Сформована з
них галерея є найвиразнішим акцентом
житлової забудови с. Іванча, до того ж вона
дуже зручна для господарських потреб.
Оскільки будинок піднято на цоколі, то
попереду утворюється широка призьба,
що служить підставкою для колонок.
Місцеві українці розповідали, що під час
троїцьких свят цей простір житла (призьбу і колонки) особливо ретельно прикрашали зіллям. «В столби еті призьбєнниє,
раньше ж стариє дома вотеті от, привязивалі вєткі к колонкє. Ото раньше» (КН).
Дослідники матеріальної культури
Молдови також наголошували, що місцеві
майстри зберегли загальний план і обриси житла, властиві будівлям із саману та
дерева. Камінь ними застосовано лише
для основних несучих елементів фасаду.
Новий матеріал вимагав, відповідно, конструктивних змін – іншої товщини стін,
більшого діаметра стійок, іншого облаштування огорожі галереї. Водночас він
підказав нові декоративні можливості, що
визначили рідкісну своєрідність архітектури Кодрової зони Молдови. Як бачимо,
і в селах біля Старого Орхею, і в с. Іванча
місцеві садиби формують цілі архітектурні ансамблі, де всі споруди двору гармонійно пов’язані розташуванням, масштабом і формами, на що неодноразово вказували учені [3;4;13; 14; 16]. Нашу увагу
привернули димарі на таких будинках.
І хоча в більшості з них нині досить
стандартні димоходи, які пристосовані до
газового опалення, проте подекуди збереглися ще старі конструкції. Це переважно
чотири- або восьмигранні кам’яні башточки з отворами-вікнами нагорі, увінчані
скульптурним різьбленням. Видима над
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покрівлею труба – лише частина досить
складного пристрою. Її навершя, виготовлене із цілісного блоку, прикриває димохід, захищаючи від задування.
Нині іванчанські мешканці подібні будівлі відносять до минулого часу,
і вже культурна пам’ять поповнюється
місцевими народними «архітектурними»
сюжетами. Один із таких розгорнутих
сюжетів стосується особливого локусу в
культурному ландшафті краю – колишньої панської садиби в с. Іванча – нині,
на жаль, недіючого історичного комплексу «Садиба Баліоза» (філії Національного
музею етнографії і природи, розташованого в м. Кишиневі). Нас передусім цікавило
те, яке місце займає помістя К. Баліоза в
локальній пам’яті краю та як нині використовується цей простір у соціокультурних практиках місцевих українців.
Отже, садиба Баліоза в с. Іванча – одне
з небагатьох збережених бессарабських
помість XIX ст. Цей садибний комплекс
складає культурно-історичне тло місцевості, невід’ємну частину її ландшафту. І, за
нашими спостереженнями, має неабиякий
вплив на формування образу території не
лише села, а й усього Оргеївського району.
Загальна площа садиби з поміщицьким
будинком, господарськими будівлями,
парком, плодовим садом – близько 7 га.
Усе це цілком укладається в розуміння
панської садиби як складного соціокультурного, господарсько-економічного, архітектурно-художнього утворення, цілісного ансамблю, що мав формоутворююче
значення для місцевості 3.
Михайло Потарак, хранитель цієї культурної спадщини, пояснює, що власники маєтку намагалися тут укорінитися
назавжди, побудувати потужне родове
гніздо. Поміщик Карабет Баліоз отримав
концесію на розробку кар’єру вапняку
в сусідньому селі Бранешти (Brăneşti).
Відзначимо, що цей кар’єр працює досі.
І ось із місцевого вапняку й побудовано
будівлі маєтку. У 1852 році почалося будів-
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ництво, але проєкт був дуже амбіційним:
з величезним парком, численними господарськими приміщеннями. Закінчилося
це будівництво через 21 рік – у 1873 році.
Сам власник того ж року помер. Зрештою,
садибу успадкувала його дочка Антоніна
Багдасарова. Нині одним із нащадків є
патентознавець із м. Бухареста Богдан
Бресткевіч, онук Дмитра Попова, останнього власника помістя, фабриканта з
Одеси (ПМП).
За свідченням місцевих мешканців,
раніше садибу було обнесено кам’яною
огорожею з кованою металевою решіткою (тепер це все деформовано). Огорожа
помістя реставрована, проте зверху на підмурівку, як зазначив один із наших респондентів, «сидит старий камінь» (ТМА). Він
же повідомив, що кам’яні в’їзні ворота були
виконані місцевою артіллю із сусіднього
села. Від воріт до будинку підводить красива під’їзна алея з кінських каштанів. Біля
споруди вона розгалужується в трьох радіальних напрямках. Перед фасадом розбито
огороджений круглий квітник з фонтаном
(нині, на жаль, занедбаним), обсаджений по
периметру ялинами.
Тут було зроблено все для того, щоб
садиба могла існувати відносно автономно. В архітектурний ансамбль комплексу,
крім панського будинку, були включені
також дім управляючого (флігель), приміщення для прислуги, каретна, стайня.
У кінці XIX – на початку ХХ ст. садиба
поповнилася ще одним об’єктом – водонапірною триярусною вежею з оглядовим
майданчиком; також на території була
облаштована система фонтанів. У господарській зоні розміщувалися ще й амбари,
підвали, млин, кузня, оранжерея, льодники, приміщення для численних працівників. Михайло Потарак, показуючи все це,
розповідав і про деякі із цих будівель, що,
однак, донині не збереглися.
Планування парку ґрунтується на
мережі доріжок і алей, які об’єднують
регулярні ділянки, що розміщуються як
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перед садибою, так і поза нею. До площі,
що розташована за будинком, включено
плодовий сад. Цікавою особливістю парку
є композиційна єдність між лісовими і
плодовими деревами. Своєрідним є дендрологічний склад парку, що нараховує
понад 40 видів. Верхня частина парку – це
садово-парковий ансамбль французького
типу. Водонапірна вежа з оглядовим майданчиком і альтанкою в північній околиці
садиби була споруджена дещо пізніше, ніж
сам сад, – у 1911 році (ПМП). Завдяки своєму домінуючому положенню над селом і
прилеглою місцевістю парк добре видно
здалеку.
Функціональна зміна маєтку, як і всіх
таких бессарабських садиб, відбулася
після зміни політичного режиму. Частину
майна було розграбовано, розібрано місцевими мешканцями. Будівлі стали використовуватися вже радгоспом. Під час Другої
світової війни в головному приміщенні
розміщувався військовий госпіталь, потім
правління колгоспу с. Іванча, районна
лікарня тощо. Проте можна констатувати,
що навіть у добу політичного зламу садиба зберегла архітектурно-художні форми,
значний історико-культурний потенціал
і символічні функції історичної та родової пам’яті. Цьому найбільше сприяло
облаштування музейної установи, що певним способом забезпечувало збереження
садиби й можливість ознайомлення з її
цінностями для громадськості. Михайло
Потарак дає вичерпну характеристику:
«Міністерство культури взяло цей об’єкт,
і він дістався етнографічному музею [у
Кишиневі] саме як філія. Коли в 1984 р.
Міністерство культури провело реставрацію цього маєтку, то тут було відкрито
музей народних ремесел. У 1984-му нижній поверх був зайнятий майстернями і
складами, а на верхньому поверсі була
досить велика експозиція. В основному
текстиль – килими. Рідкісні килими були,
зібрані ще колись Альбіною Остерман, і
дивом збережені під час війни, килими
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XVIII – початку XIX століття4. Зараз частина [килимів] в постійній експозиції в
Кишиневі, їх виставляють в тематичних
експозиціях» (ПМП).
Директор комплексу «Садиба Баліоза»
із сумом констатує, що тепер окремого музею народних ремесел немає: «Тут
була дуже багата колекція. Основа збірки – колекція Бессарабського земства.
Експонати були здебільшого місцевими,
але колекцію розширили етнографи, що
тут постійно працювали з кінця сорокових
років [ХХ ст.]. Тобто тут було представлено всі сфери ремісництва – гончарне мистецтво, різьблення по дереву, різьблення
по каменю тощо» (ПМП)]. Музей працював до 2006 року, коли було прийнято
рішення про реконструкцію його приміщення – колишнього панського будинку.
У тогочасній пресі (яку ми переглянули
після експедиції) писали, що музей після
перебудови буде розташовуватися в приміщеннях колишньої стайні, а сам поміщицький будинок планується перепрофілювати під показ історичних шоу в стилі
Діснейленду. Для гостей передбачалася
вся різноманітна інфраструктура розваг
і туризму. Автори висловлювали стурбованість: «А що залишиться від історії?
Історики стверджують, що Міністерство
культури вже підписало контракт з фірмою, яка будує архейський Діснейленд.
На якій підставі й кому передано архітектурний комплекс? Що там відбувається –
перебудова під Діснейленд, реконструкція
чи реставрація? І якщо щось робиться – то
чому всі мовчать?» [2, с. 2].
Наш співрозмовник (місцевий експерт)
розкрив деталі складної ситуації з реконструкцією комплексу: «Було укладено
договір з економічним агентом [підприємством – виконавцем робіт] про спільну діяльність та оренди, тоді музей був
закритий на реставрацію. У 2006-му ми
уклали договір. Але вони в 2009 році припинили всілякі роботи; у них скінчилися
гроші; вони порушили всі можливі
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норми; вони провели цю реставрацію з
порушеннями. В 2014-му нам вдалося
цей договір у суді розірвати, відібрати
у них об’єкт назад, так. Але ви бачите,
в якому це жахливому стані. Ось це все
незавершене будівництво. Вони все, що
змогли, знищили… Я про це говорив,
давав дуже багато інтерв’ю, навіть на
семінарі ЮНЕСКО я розповідав про цю
сумну історію. Багато років домагалися
повернення об’єкта. Це все не закінчено,
все це почали реставрувати, але тут [на
фасаді будинку] оригінального не залишилося нічого. Старі стіни вони покрили
штукатуркою, всі старі двері познімали і
ворота. Тут [на ділянці перед головним
входом до споруди] майже все залишилося таким же, але зникли колонки, зникла
скульптура на фонтані. Але ці реставратори зруйнували і саму чашу фонтану, а була скульптура у вигляді такої
величезної риби!» (ПМП).
На жаль, ні функціонування на території колишньої панської садиби музею, ні
подальші спроби його реставрації все ж
таки не запобігли руйнуванню матеріального світу помістя, так само, як не забезпечили раціонального використання тих
господарських ресурсів, що їх мала добре
влаштована економія маєтку. Зовсім не
враховувався його історико-культурний
потенціал як складний художньо-побутовий комплекс з унаочненням життя землевласників, найманих працівників та взаємодій з місцевим населенням. Найбільш
болісно було спостерігати за процесом
руйнації паркової частини комплексу
Михайлові Потараку (історику, письменнику), який, очевидно, найгостріше
сприйняв таке споживацьке ставлення до
природної і культурної спадщини панського маєтку. Він відмітив, що головною
причиною нерозуміння «відбудовниками»
цінності садиби було те, що вона не була
захищена законодавчими актами згідно з
висновками фахівців про неї як «історико-культурного ансамблю».
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Незважаючи на такі негативні аспекти
в життєдіяльності цього комплексу, він
залишається невід’ємною частиною колективної пам’яті мешканців с. Іванча, його
верникулярним ландшафтом. Це виявляється в різноманітних аспектах, навіть у
дитячих спогадах. «Коли в дитячий садок
ходили, – пригадує М. Потарак, – то в
цього Баліоза [у барельєф на фасаді] із
рогаток стріляли, тому що того вважали
білогвардійцем. Також тут неодноразово
знімала фільми студія «Молдова-фільм»,
у яких у масовках брали участь селяни» (ПМП). Інша респондентка засвідчувала: «Діти шукали там клади. А як
весілля, то всі йшли фотографуватися на
ступенях і в парк» (ТНТ).
У селі переповідають, що останнього
власника садиби Дмитра Попова (він мав
тютюнову фабрику в Одесі і сюди періодично приїздив) тут дуже любили за його
людяність, і коли той помер, труну несли
аж до кишинівського роздоріжжя. В іванчанській родині Ткачуків побутує переказ,
що їхні пращури потрапили сюди завдяки
засновникові маєтку – Баліозу, коли той
у справах перебував на Слобожанщині:
«Коли була це Іванча, значіть, прийшов
тут пан наш, як його, Баліоз приїхав. І
коли їхав через Україну, там були люди,
которі обкрадювали людей, їх мали убити,
і він їх купив. І там були мій дід, ну, як,
Бурлаки [предки] були. І він забрав їх, і
тут вони жили» (ТНТ).
У краєзнавчій книзі В. Голуба та
І. Сорочинського стверджується, що цілу
групу українців-козаків зі Слобожанщини,
що вже вкорінилися неподалік, у місцевості Пивниця, на територію с. Іванча
привів також К. Баліоз [5, с. 119]. Ще одна
наша інформантка розповідає: «Історію я
не дуже добре знаю, но саме Баліоз, він
построїв своє іменіє тут і завіз козаків.
І от вони обосновалися тут, вокруг нього,
посоздавали сім’ї. І так виросла наша
Іванча. Но обше щитаїця, шо ми, наші
корні козацькі» (КТІ).
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У розповідях переповідається і про
першу церкву, подібну до козацького типу,
що була збудована ще наприкінці XVIII ст.
та відремонтована Баліозами. Ці факти
підтверджуються В. Курдиновським у
дослідженні та складеному ним списку
найдавніших церков Бессарабії. Як указує
автор, «Иванча, (селение), деревянная церков во имя св. Николая Мирликийского
существует с 1789 г. Построена Дарием
Донич и была обновлена на средства братьев Балиоз… Очень ветха, напоминает
по типу казацкую украинскую церковь
17–18 вв., приближаясь по внешнему виду
к типу запорожской церкви»[9, с. 141].
Характерними також є записи у книзі
про с. Іванча, занотовані від старожилів,
що громадські свята (зокрема, Маланка)
розпочиналися від панського будинку [5,
с. 135]. Створена в такий спосіб «ментальна мапа» маєтку К. Баліоза стала основою для актуалізації культурної пам’яті,
пов’язаної з різними періодами його існування та способами взаємодії «панського»
і «селянського» світів, ідентифікації особливостей забудови села, власних родоводів тощо.
Магала Пляц та криниці с. Іванча.
Обрядодії. Іншим важливим локусом у
верникулярному ландшафті місцевого
українського населення с. Іванча виявилася магала 5 Пляц. Головним центруючим елементом Пляцу – трикутної площі,
утвореної на стику трьох вулиць, є криниця з хрестом, де нині проводяться всі
вагомі свята та обряди. Попри все, і сьогодні криницям відводиться важливе символічне місце, особливо тим, до яких є
доступ з боку вулиці. Принагідно зазначимо, що Молдова здавна славилася своїм
побожним ставленням до води (до речі, як
і Україна). Однак сучасні соціально-економічні тенденції не надто сприяють підтримці такого ставлення.
Місцеві мешканці, переймаючись екологічним станом території, згадували, що
колись і річка Моца, що протікала в око-
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Цікаві обрядодії, пов’язані з водою та
локусами криниць, зафіксовано від місцевих мешканців авторським колективом
книги про с. Іванча: «На Йордана батюшка керницю святили, а люди набірали
ту воду» [5, с. 137]. «Помню, [на Купала]
в’язали такі букетики, чи дві гілки брали і
чейму робили; діти йшли з цим по селу…
і співали:

лицях села, була дуже чистою, що через її
забруднення інші водойми також забруднилися, хоча ще залишаються окремі природні чисті джерела. Наші співрозмовники
розповіли, що були спроби приватизувати
джерела та колишні громадські криниці разом з іншими об’єктами природного
фонду, але «народ нє дал – спекуляцію
дєлать нєчєго» (КН). Як можна було відмітити, що й нині (часом неусвідомлено),
за підтримки традиційних громадських
практик, спільнота намагається зберегти
свою цілісність. Це можна побачити й у
ставленні громади до криниць як репрезентатора водної стихії, сакральної субстанції:
«Ето добро Бо́жественне. Бог нам дал вот»
(КН). Гуртовий спосіб проведення обрядів
безпосередньо пов’язаний із водою – це й
викликання дощу під час посухи, і спільне чищення криниць; намагання вибрати
місце для криниці так, щоб нею могли скористатися всі, хто потребує води, а також,
щоб воно було зручним для проведення
обрядодій. У с. Іванча ми побачили такі
криниці не лише в центрі магали Пляц, але
й край дворів, де їхні власники намагаються за допомогою спорудження поруч хвірток, часто й завдяки влаштуванню двох
корб, із двору та з боку вулиці залишити
відкритим доступ до води 6.
Ці криниці мають неабияке значення,
зокрема в поховальному обряді іванчан.
Так, у ході похоронної процесії зазвичай було прийнято зупинятися для помани (пожертви на спомин душі) «возлє
каждого колодца, гдє проходіт покойнік.
Двадцать чєтирє, двадцять четирє калачика должно бить до входа в церковь.
І пєрвой ідєт вікона в процесії, потом
ідут крєсти, вотеті-вот образи, потом уже
покойнік. А вперєді стєлют вотеті “большиє помани”. І колачіки с полотєнчіками,
і стаканчік, счас вино. (Я, напрімєр, протів, я протів, чтоби вино – простая вода).
І у колодца ставят копєйкі»(КМ); «Как
би покупаєш воду. Воду покупаєш. Для
покойніка, да» (КН).

На Івана, на Купайла,
Там купався Іван у ставочку,
Та загубив штани і сорочку!
Ото мати іде та сорочку несе! [Двічі].
А сестричка іде та й черевички
несе! [Двічі].
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Отак ходили від хати до хати, приходили до кожної керниці, мочали то у воду
та посипали по городах і приговарували:
«Кладу цей віночок, щоб росли угурочки» [5, с. 139]. «А коли дощу нема, то ми
на Купайла рака ловимо, кладемо його у
коробочку і доща просимо: “Марку, наш
Марку, дай нам дощичкі, на наші поля, на
наші пшеничечкі”».[5, с. 139].
Біля криниці на кутку Пляц особливо
почесно відбувалося Храмове свято, що
відзначалося на Трійцю. Напередодні, здебільшого в суботу, довкола громадської
криниці, як і повсюдно у власних садибах,
іванчани все уквітчували зеленню, серед
якої «орєх, м’ята і дєрєвья вот ветки. Ну,
счас – не очень. А раньше как-то…» (КН).
«Да, ветки у ворот» (КМ). «Стєлілі пол
прямо мятой, все. Стелілі на пол, на прилавки когда-то. Луговой мятой. Да і орєх
кладут. Ото раньше» (КН). «На Троїцу
виходили до керниці, у якій на Йорданіє
святилася вода, обкладали кругом ту керницю такими здоровими пучками різного
сорту квітів, і коли там святилася вода,
послі забірали ті квіти, і вони щиталися
лічебними» [5, с. 140].
Попри локальність цих обрядодій біля
криниць, варто зазначити їхній універсальний світоглядний характер, що тут
перетинається як із молдовськими звича-
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ями (неодноразово співрозмовники говорили про спільні елементи з молдованами, водночас наголошуючи, що в їхній
культурі це виражено особливо яскраво),
так і зі звичаями української материзни.
Доречно процитувати слова респондента
з Кропивниччини, який нещодавно проводив своєрідні паралелі між церквою
і колодязем: «Церква – це рідний тоже
колодязь: чим більше з колодязя черпають
воду, тим більше свіжої води прибуває,
тим чистіша і краща вода. Так же само
і церква: чим більше люди приходять
брать Божу благодать, тим більше туди
Господь цієї благості посилає. Потому
шо він бачить, шо це потрібно» [6, с. 433].
Вочевидь, тут має місце також архаїчний відгомін пошанування джерел нашими пращурами, прикрашання криниць,
їхнє освячування, посипання тощо. Як
у колядці, що співають у с. Іванча: «Де
[Божа] сльозонька впала, там керничка
встала» [5, с. 133].
Така спонтанна пам’ять, виявлена в
культурному верникулярному ландшафті
території – істотний фактор ідентичності.
Проте найбільш значимими її елементами
є збережена в повсякденні рідна мова,
а також цілеспрямовані зусилля в сучасних умовах плекати традиційну духовну
культуру, так звані комеморативні практики.
«Ми свою традицію не міняємо».
Таку фразу ми почули в Будинку культури с. Іванча від учасників українського
фольклорного колективу «Іванчанка».
Вони згадували, як раніше відбувалися громадські святкування в селі: «Но
раньше у нас Іванча гуділа – то там
співают, то там співают. Була традіція – ходили з колачами. Це собіраєця
нєсколько сімєй: на цей празник у тебе,
не цей празник у того. І ідут, відти співают, відти співают. Общє красота була.
Празникували вообщє. У нас празнуїця
Маланка 13 числа, вона не виходит з
числа. Всі с работи приходят увечері і

йдут на Маланку, потому шо Маланку
пропустити нізя:
Наша Маланя сама не ходе,
Нашу Маланю козаки водять [двічі].
Ой учора із вечора
Наша Маланя пасла качура» (КТІ).
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Усі респонденти, згадуючи маланкування, акцентують на вигляді масок: «Тепер
маски, май, страшні роблять, а раньше
шото вирізали і клали там носи, цей-во
чіпляли. З старих віщєй чіпляли і бігали.
І мамині спідниці вдягали. У Маланку –
хлопці. На ці маски казали “образи́ ”.
Персонажі – більш, як Холуїн [Хелловін]
тепер: писки розірвані… А раньше таке –
даже з картону зробляна коробка, очі вирізали, то там уже кітиці з бумаги нарізали,
такі багацько, нашивали, получалось, як
Снєжний чєловєк, шось таке. Ну, в кажного яка фантазія була» (КТІ). Як запевняє у
свою чергу Михайло Потарак, узвичаєні
форми новорічного святкування збереглися повністю. Однак, на превеликий жаль,
уже не використовуються такі костюми,
як раніше, часто приміряють уже куплені
маски. Останні під впливом молдовської
культури місцеві жителі також називають
«образа́рі» (ПМП).
У репертуарі місцевого фольклорного
колективу також є народні пісенні зразки молдовської культури, оскільки «коли
співаєш лиш на українскій, молдовани
кажут: “А хоть би одну пісню заспівали
на молдавском…”. Так ми це всьо тепер
собираємо докупи, шоб не обідити нікого» (КТІ).
Секретар примарії в комуні Іванча
Надія Степанівна Коваль є дружиною
Дмитра Миколовича Коваля – керівника
української громади Оргеївського району.
Вона розповіла про неймовірні зусилля,
які спрямовано було у свій час громадою
на підтримку українства. Особливо цьому
посприяв Указ Президента Республіки
Молдова про національні меншини на
початку 1990-х років. Тоді почали викла-
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оздоблені кімнати: «Кажу: “Тепер уже
мені не встидно. Як я умру, та буду мати
відки винести. [Вказує на нещодавно зроблений гарний ремонт у великій кімнаті
будинку]. Ця кімната не отоплюється.
Зимою не живуть. Літом діти приїжджають, тут сплять. “Велика хата” в нас
називаєця» (ТНТ). Жартує, що в ній, коли
з чоловіком посвариться, «тут з дітьми
вого́рю по Інтернету». Так (на «дві половини») будують житла «пошти всі. Ну,
зимою з Маланками тут». Розповідаючи
про різдвяні обряди, респондентка навела
приклад колядки, що її зазвичай співають у с. Іванча:

дати українську мову, причому коли в «у
других школах ще не ізучали український
язик, так шо ми були перві. Факультатівно
начали ізучати рідний край, колядки́,
щедрівки́, шо співали наші предки. У нас
до сіх пор в нашом селі прийнято кожний год на Різдво ходити з колядками,
колядувати, щедрувати, і це всьо, це йде
на нашій рідній українській мові. Був
создан ансамбль, с самого начала начали
називати “Іванчанка”, собиралися жінки,
співали наші українські пі́сні. Костюмів
таких, шоб заказаних […] не мали, костюми взяли в своїх мамів, бабок, в яких
ходили раніше в повсєднєвной жизні (знайшли виход). І перві виступлєнія іменно
проходили в етіх костюмах національних українських – спідниця, кофта, фартук, косинка на голові, казали “колц”
(він вишитий)» (КНС). У глядацькому
залі Будинку культури вона демонструє
ці костюми: «“Шмаття” – на плаття так
казали [сміється]. Да, колись бабка так
казала, так і я ка́жу. Це наші жінки принесли з дому» (КНС). Далі показує в шафі
костюмерної кімнати сценічне вбрання, коментуючи:«Українське посольство
подарило нам, школі (посол був такий
Пирожков 7) – 20 дівчачих костюмів таких
і 10 для хлопців. Вони храняця тут у нас в
клубі» (КНС).
Як і інші наші співрозмовники, родина
Ткачуків із с. Іванча, безперечно, також
є носієм української етнокультури. Пан
Микола та пані Надія в повсякденні використовують місцевий варіант української
мови. За невеликими відмінностями все,
що було озвучено подружжям, мало український характер. Це стосувалося і вуличних прізвиськ, які донині живуть своїм
особливим життям: «У нас уже багато
Ткачуків. То питають: “Який Ткачук?” –
“Капець-Ткачук”. А ті Ткачуки – називали “Марунцели”… У нас у каждого єсть
прозвіщє» (ТМА). Господиня, що проводила нас по своєму обійстю, з гордістю
показувала чисто прибрані та естетично
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«Євденноє нарождєноє
Божого сина,
Шоб спородила Суса-Христа
Діва Марія.
Народився наш Сус-Христос
В дєвічій спальні,
Шоб не зазнали два Іроди
Божої тайни.
Дозналися два янголи,
С небес літучі,
Тьомної ночки, ясної звізди
Христос славлючи:
– Либонь, в ту, діва Марія,
І час настало,
Прикрий-прикрий мале дітя,
Воздушком своїм.
І в городі Русалімі
Дєвічє стало,
Мале дітя рожденноє
Вєсь вік сіяло.
– Молітеся, люди, Богу,
Богу щє й Царю
Та вдаряйтесь чолом в землю
Нізкім поклоном
[останні два рядки повторюються

двічі].
А ми, коляднички, поскидаєм шапочки
та будем кричати: “Подай, Боже!”» (ТНТ).
Далі каже: «У нас колядка красіва. Мені
молдавська не нравиця – там “Геге-геге!”.
Я молдавську мову знаю, понімаю, а вого90
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рити не годна. Коли приходять до нас, ми
должні давати калачі. Вони там на палку
цих калачів насиляют. Палка довга –
“гара́ґ”» (ТНТ).
Від іванчанського подружжя Ткачуків
нам вдалося записати чимало й інших
сюжетів, що репрезентують традиційну
культуру с. Іванча та які варті детальнішого розгляду в рамках окремої публікації. Як носії української ідентичності, подружжя зберігає свою родинну
пам’ять, що проявлена через ретрансльовані ними оповіді старших членів роду
та власні спогади, широко документує
її на сторінках сімейного фотоальбому. На переглянутих нами світлинах
теж відображається спільний контекст
місць пам’яті зони Орхейських Кодр.
Зокрема, на знімках зафіксовані локуси
для проведення весільних урочистостей, що популярні як серед молдован,
так і серед місцевих українців – наприклад, увіковічення весільної події на
схилах пагорбів, де відкривається панорама Старого Орхею. Православна церква на узвишші-мисі над р. Реут є знаковим простором для подружніх пар, що
приїздять задля здійснення церковного
Таїнства вінчання, принаймні три з яких
ми могли спостерігати в один день, коли
безпосередньо перебували там під час
експедиції. На проаналізованих фотокартках також проявлено переплетення
українських ритуалів життєвого циклу
в с. Іванча з окремими молдовськими обрядодіями (як, скажімо, специфічні вияви етапу покривання молодої),
демонстровано особливості запрошення весільних батьків («нанашулів») на
тлі місцевої житлової архітектури, ідентичної приреутській молдовській – з
білокам’яними колонками.
Особливості міжкультурних комунікацій та питання самоідентифікації жителів с. Іванча. Щодо місцевих давніх родів, то інформантами було
названо прізвища Ткачуків, Вакаруків,
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Атаманюків,
Чумаків,
Поштарів,
Мельниченків, Колісників (АРМ).
Прикрим є той факт, що навіть окремі
носії цих українських прізвищ, апелюючи до того, що не розмовляють чистою
українською мовою, називали місцеву
говірку «хохлацкой» і себе «хохлами»,
оскільки психологічно відчували певну
«відрубність» і слабкість зв’язку з етнічною материзною. Але більша частина
наших респондентів все ж таки чітко
визначається зі своїми витоками, стежить за сучасною соціокультурною ситуацією в Молдові та Україні тощо. Навіть
на зупинці, чекаючи свого автобуса до
с. Іванча, ми стали свідками жвавої розмови між громадянами Молдови щодо
їхнього етнічного походження. Схоже,
що така ситуація невизначеної ідентичності (або криптоідентичності) існує ще
з радянських часів, коли все уніфікувалося (зокрема, русифікувалося), перемішувалося з утопічною метою створити
«нову людину».
Михайло Потарак про питання самоідентифікації населення в Оргеївському
районі розповідає, що тут, у центрі
Молдови, завжди були сильні прорумунські настрої, хоча румунами в районі назвалися лише 7 %. Нині молдовське суспільство поділено на приблизно
рівні категорії геополітичних спрямувань – прорумунську та східну, але розвивається й рух національного самоствердження, що називається «молдовенізм» (ПМП).
Щодо місця в усіх цих процесах українців із с. Іванча, то наш співрозмовник
зазначає: «Ну, бійок на такому ґрунті не
було, але те, що місцеві українці опиралися асиміляції активно, і це серед старшого покоління існує до цих пір. Вони
намагаються відстоювати своє особисте, особливе. Ось [відстоювали право] і
говорити не по-російськи. І були окремо,
наприклад, “городскі” – це я, наприклад. Я був “совєцький”, тому що мої
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батьки приїхали сюди, а не народилися
тут. І їх називали “городські” і “совецькі”. Тут був радгосп-мільйонер, досить
велике господарство, тут багато було
приїжджих з усього Радянського Союзу.
Люди їхали туди, де є російська школа,
де можна навчати дітей цією мовою,
тому тут [мігрантів] було дуже багато –
Сибір, Далекий Схід. В основному це
були “совєцькі”. А були ще “мєстні” –
корінні українці і молдовани. Я відносився до “совєцьких”, тому що я жив в
цих багатоповерхівках, де жили росіяни.
Існував досить чіткий поділ, причому
всі “мєстні” прекрасно говорять молдовською мовою» (ПМП).
Репліки інших респондентів також
певною мірою розкривають окреслений
стан: «Раньше старалися мєжду собою,
знаїте, так, як у циганів. А типер у нас,
знаїте, вообщє помісі» (КТІ). Інформанти
засвідчують і особливості освітнього
середовища в селі: «Ох, щас нє поймьош, какая школа. Єслі ви подойдьотє
к школє, там єсть і “Ласкаво просимо”,
і “Добро пожаловать”, і “Бене ац веніте
[Bine aţi venit]”» (АРМ). Незважаючи
на часті, дещо песимістичні, роздуми
наших співрозмовників щодо сучасних
соціальних реалій, варто закцентувати
й на таких словах, які ми почули наприкінці нашої експедиції від представників української громади села: «Пока ми
єсть, пока ми щє можемо, ми будемо
соблюдати традіції і обичаї. Ми і молодьож хочем завлікти…» (КТІ).
Висновки. Результати експедиційної поїздки 2019 року до Оргеївського
району засвідчили, що в культурному просторі Кодрової зони Республіки
Молдова проявлений пласт спільних
українсько-молдовських місць пам’яті,
насамперед пов’язаний з унікальним
природно-культурним ареалом Старого
Орхею. Місцевість самобутньої природи
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та водночас молдовського етнокультурного надбання, що перебуває на шляху
до остаточного визнання ЮНЕСКО як
всесвітньої спадщини людства, зберігає і сліди української присутності,
що виражені через символічні локуси
(наприклад, скельний монастир Босія),
через історичні козацькі сюжети періоду
Ханської України, а також через сучасні прояви паломництва та здійснення
весільних обрядодій (скажімо, фотосесій та вінчань) на території заповідного
комплексу.
Важливим є і сам факт компактного
проживання в приреутських околицях,
зокрема в с. Іванча, давно закоріненої
української громади, що в умовах довготривалої міжкультурної взаємодії з
титульним етносом все ж таки зберегла власну самобутність (через функціонуючу в повсякденні рідну мову та
комеморативні практики: способи самопрезентації шляхом діяльності фольклорного ансамблю, проведення громадських свят тощо). Зафіксовані від
іванчанських інформантів усноісторичні оповіді та наші власні спостереження
дали змогу показати формоутворюючу роль колишньої садиби поміщика
К. Баліоза в ментальному конструюванні місцевого ландшафту. Показово,
що саме цей історико-архітектурний
комплекс у 1984–2006 роках репрезентував традиційну господарську-мистецьку спадщину всієї Молдови, діючи
як музей народних ремесел (філія
Національного музею етнографії та
природи), а також як популярна локація для масових фото- та кінозйомок.
Попри складні процеси реконструкції
та реновації музейної установи, під
час яких садибно-парковий ансамбль
зазнав непоправних втрат, він, однак,
залишається ще одним спільним українсько-молдовським місцем пам’яті.
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Примітки
Відомо, що Ханською Україною (у народі казали – «Ганщина») називали турецько-татарські території
між Південним Бугом і Дністром, віддані для поселення запорозьким козакам, що втікали з-під польської
влади. Детальніше див. розділ «Виникнення Ханської України як прояв опозиції орієнтації Батурина на
Москву» монографії Т. Чухліба [19, с. 383–393].
2
Наприклад, у книзі дослідниці З. Моїсеєнко [13] є згадка про те, що в радянські часи архітекторам
зумисне було рекомендовано створювати проєкти на всій території Молдови на основі найвиразнішої народної архітектури, зокрема приреутських сіл.
3
Наші експедиційні фіксації із с. Іванча Оргеївського району Республіки Молдова суголосні із розумінням колишніх панських садиб як складних господарсько-архітектурних ансамблів та системоформуючих
об’єктів культурного ландшафту, що ґрунтовно розкрито в дослідницьких описах та верникулярних рефлексіях респондентів, уміщених у 9-му томі корпусу експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів
«Етнографічний образ сучасної України». Детальніше див. [6].
4
Альбіна Остерман – етнограф, дружина Франца Остермана, першого хранителя Бессарабського губернського земського музею (на базі цієї установи постав Національний музей етнографії та природи
Республіки Молдова в м. Кишиневі). Після смерті чоловіка в 1905 році вона продовжила його справу як
зберігача фондів. У 1912 році вона підготувала альбом зі зразками наявних у колекції килимових виробів,
випущений з метою привернути увагу до цього мистецтва. Молдавське килимарство у 2016 році було внесено до репрезентативного списку світової нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
5
Термін «магала», що походить із тюркських мов, позначає частину, кут, сторону, зокрема, поселень.
Села, що складаються з кутів, збереглися в Молдові донині й наочно демонструють гніздове планування,
в основі якого лежать родинні стосунки між мешканцями кута, що було досить поширеним явищем і в
Україні до періоду колективізації та «сільської урбанізації».
6
Відкритий доступ до криниць як характерну особливість українських сіл Молдови на широкому
джерельному матеріалі розкрила дослідниця Л. Горошко-Погорецька. Детальніше див.: Горошко Л. Облаштування криниць у традиції українців Молдови: світоглядний аспект. Традиційна культура діаспори :
зб. наук. праць : матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса,
2012. С. 90–100.
7
Сергій Іванович Пирожков – відомий український учений та дипломат, віцепрезидент Національної
академії наук України, академік НАН України, очільник Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, доктор економічних наук, професор. У 2007–2014 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України
в Республіці Молдова.
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Житлові будинки першої половини ХХ ст. з білокам’яними колонками. с. Іванча Оргеївського р-ну
Республіки Молдова

Поодинокі
зразки
традиційних
покрівель
споруд
Усі світлини, окрім позначеної зірочкою (*), - Л. Босої та О. Головка. 2019 р.
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Сільська садиба
(нині – приватний
етнографічний
музей) в історикоархеологічному
комплексі «Старий
Орхей». с. Іванча
Оргеївського р-ну
Республіки
Молдова
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Флігель садиби
К. Баліоза. Із
торця будівлі –
вхід у льохпивницю
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Триярусна
водонапірна
вежа з оглядовим
майданчиком
(1911 р. побудови)

Великий винний льох-пивниця
на господарському дворі

Загальний вигляд фасаду боярського будинку К. Баліоза, зведеного у псевдокласичному стилі
(1852–1873 рр. побудови). с. Іванча Оргеївського р-ну Республіки Молдова
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Криниці в с. Іванча Оргеївського району Республіки Молдова

Криниці в с. Бутучень Оргеївського району Республіки Молдова

Криниця в центрі магали Пляц – головного місця зібрань громади с. Іванча
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Ткана доріжка

IM

Один із перших жіночих
сценічних костюмів
ансамблю «Іванчанка»,
що раніше побутував
як святковий одяг
сільських жінок

FE

Рушники ткані

Скриня, ткані та
вишиті речі

* Виставка предметів народного побуту на сцені Будинку культури с. Іванча. Світлина із
фотобази Будинку культури с. Іванча Оргеївського р-ну Республіки Молдова
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Д ЕРЖ А ВН А ПІДТРИ М К А КУЛ ЬТУ РНОЇ
ДІЯ Л ЬНОСТІ У К РА ЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ Я К
Н А П РЯ М ДІАСПОРА Л ЬНОЇ ПОЛІТИ К И У К РА ЇН И
Анотація / Abstract

Стаття присвячена аналізу законодавчої бази діаспоральної політики України, зокрема щодо задоволення національно-культурних потреб закордонних українців. Досліджується процес організації управління
сферою відносин з українською діаспорою на рівні центральних органів виконавчої влади та відповідних
дорадчо-консультативних інституцій, починаючи з 1991 року й до сьогодні. Специфіка співпраці України з
діаспорою в галузі культури аналізується в контексті реалізації державних цільових програм співробітництва із закордонними українцями та культурної дипломатії.
Ключові слова: закордонні українці, українська діаспора, діаспоральна політика, національно-культурна діяльність, культурна дипломатія.
Ukrainian diaspora, especially the organizations of foreign Ukrainians in the Western countries, is of a great
importance in the processes of Ukrainian state building from the time of Ukraine’s independence proclamation.
Interaction with diaspora and support for Ukrainians who have found themselves outside their homeland for various
reasons, are considered as both a moral duty of the newly emerged Ukrainian state, but also a signiﬁcant resource
for the promotion of Ukrainian interests in the world and development of state institutions within the country.
Despite the obvious importance and relevance of this problem hitherto the issue of the state signiﬁcance in the
cultural life of foreign Ukrainians has not been reﬂected in the historiography completely.
The article is aimed at a comprehensive study of the diaspora policy of Ukraine in the cultural and educational
sphere, its normative and legal basis and speciﬁc features of the implementation of the state programs of cooperation
with foreign Ukrainians concerning the assistance of their cultural activities.

100

www.etnolog.org.ua

The source base of the study consists of normative and legal acts, analytical materials, reports on the
implementation of the passports of budget programs and other documents.
It is established that the state programs, providing support of the Ukrainian diaspora in the 1990s and early 2000s
are mostly of a declaratory nature. The approval of the National Concept of Cooperation with Ukrainians Abroad has
become an important step in the context of the establishment of Cultural and Information Centers in the structure of
foreign diplomatic missions of Ukraine in 2006, the expansion of the mandates of the Ministry of Foreign Aﬀairs in
the area of contacts with Ukrainians abroad, as well as a more suﬃcient ﬁnancial support of the relevant cooperation
programs. Especial attention is paid to the measures of cultural diplomacy development in 2015–2017.
Keywords: diaspora policy, Ukrainian diaspora, foreign Ukrainians, culture of diaspora, cultural diplomacy.

РСР виявляє піклування про задоволення
національно-культурних, духовних і мовних потреб українців, що проживають за
межами республіки» [4].
Уже в статусі незалежної держави контакти з українською діаспорою визначалися постановою Верховної Ради України
«Про Основні напрями зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 року як
один із пріоритетних аспектів зовнішньополітичного курсу країни [29]. Реалізація
функцій зовнішньополітичної діяльності
передбачала налагодження зв’язків з усіма
державами світу, в яких проживають
українці, з акцентом на захисті їхніх прав
насамперед у державах, що здобули незалежність після розпаду СРСР. Водночас
декларувалася систематична діяльність
України щодо задоволення «національнокультурних, духовних, мовних та інших
потреб і запитів етнічних українців,
що проживають поза державним кордоном» [29].
Актуалізація створення умов для
виконання означених завдань сприяла затвердженню Кабінетом Міністрів
України 22 січня 1996 року Державної
програми «Українська діаспора на період
до 2000 року». Програмою, поряд з метою
правового захисту українців за кордоном, передбачалася допомога в задоволенні культурно-інформаційних, освітніх потреб діаспори (випуск наукової,
навчальної, художньої та дитячої літератури; відкриття українських бібліотек
і фірмових книжкових магазинів, кореспондентських пунктів Держтелерадіо,
Укрінформу, газет і журналів), створення
та підтримка українських культурних
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З моменту проголошення незалежності
українська діаспора (особливо організації
закордонних українців в країнах Заходу)
відігравала важливу роль у процесах
українського державотворення. Взаємодія
з діаспорою та підтримка українців, що
з різних причин опинилися поза межами
своєї батьківщини, були не лише моральним обов’язком новопосталої української
держави, але й значним ресурсом, який
можна було використати як для просування українських інтересів у світі, так і для
зміцнення та розвитку державних інститутів усередині країни.
Попри очевидну важливість та актуальність цієї проблематики, досі лише
деякі аспекти діяльності органів виконавчої влади щодо підтримки закордонного
українства були предметом спеціалізованих досліджень [2; 3; 33]. Зокрема, в експертних інформаційно-аналітичних матеріалах можна натрапити на аналіз поточного стану співробітництва з діаспорою
та культурної дипломатії [1; 10; 31]. Проте
питання ролі держави в культурному житті
закордонних українців не знайшло цілісного відображення в історіографії.
Метою статті є комплексне дослідження стану діаспоральної політики України,
нормативно-правового підґрунтя діяльності в цій сфері, особливостей утілення державних програм співробітництва із
закордонними українцями щодо сприяння
їхній культурній діяльності.
На шляху здобуття незалежності в окремому розділі під назвою «Культурний розвиток» проголошеної 16 липня 1990 року
Декларації про державний суверенітет
України йшлося про те, що «Українська

101

www.etnolog.org.ua

I S S N 2 66 4 -4282 * Н А РОД Н А Т ВОРЧ ІСТ Ь ТА ЕТ НОЛОГ І Я* 1/2 022

ня, творчої спадщини видатних діячів
української науки, культури, громадських
діячів [15]. Отже, співпраця з державами
компактного проживання українців стала
чинником взаємного збагачення культурними благами.
Головні пріоритети державної політики
щодо зв’язків з діаспорою були закріплені
також в ухваленій 1996 року Конституції
України. Зокрема, стаття 12 Конституції
утверджувала вищезазначену діяльність
положенням про те, що «Україна дбає про
задоволення національно-культурних і
мовних потреб українців, які проживають
за межами держави» [11].
На тлі структурно-функціональних
змін виконавчої влади в 1996 році було
утворено Державний комітет у справах
національностей та міграції, у структурі
якого сформовано окреме управління у
справах української діаспори [33].
24 вересня 2001 року Указом Президента
України було ухвалено Національну програму «Закордонне українство» на період
до 2005 року, серед основних завдань якої
зазначено «створення належних умов для
збереження українцями, які проживають
за межами України, етнічної ідентичності,
задоволення їх національно-культурних
та мовних потреб; підтримка ініціатив,
спрямованих на збереження, розвиток і
зміцнення етнічної самобутності українців, які проживають за межами України;
сприяння поширенню в Україні культурних здобутків українців, які проживають
за межами держави» [28].
Уповноваженим органом з реалізації
програми залишався Державний комітет
України у справах національностей та
міграції. З огляду на завдання, передбачалася участь Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства закордонних справ
України, Української всесвітньої координаційної ради, товариства «Україна – Світ».
Разом зі зверненням до міжнародної
практики забезпечення мовних і культур-

IM

FE

центрів (надання організаційної, методичної та іншої допомоги), підготовка
культурно-освітніх фахівців (допомога
у створенні колективів художньої самодіяльності, навчанні й стажуванні керівників організацій в Україні), спільні заходи, спрямовані на збереження й розвиток української культури (культурномистецькі фестивалі, дні української
культури та мистецтва, виставки образотворчого, декоративно-прикладного
мистецтва, гастролі професійних, самодіяльних колективів і виконавців, спортивні змагання; співробітництво молодіжних і дитячих організацій України й
української діаспори; охорона пам’яток
історії та культури) [15].
Відповідно до цього документа для
поглиблення національно-культурної
співпраці передбачалася підготовка програм наукових українознавчих досліджень
у місцях компактного проживання українців за кордоном, спеціальної відеокінотеки з історії України, культурної діяльності, досягнень науки та техніки в Україні
для української діаспори. Окремим напрямом визначалася організація публікації в
Україні наукової українознавчої літератури діаспори; довідників про її визначних
представників, про національні меншини
в Україні, енциклопедії української діаспори; радіо- й телепередач про життя
українців за кордоном.
Важливим форматом наукового співробітництва з діаспорою стали міжнародні науково-теоретичні конференції.
До 2000 року було заплановано проведення
низки міжнародних науково-теоретичних
конференцій: «Незалежна Україна та українська діаспора», «Освіта в українській діаспорі: досвід становлення і перспективи»,
«Східна діаспора: історія і сучасність»,
«Західна діаспора: досвід і проблеми».
Предметом міждержавних відносин
характеризувалося також забезпечення
повернення в Україну культурних та історичних цінностей вітчизняного походжен-
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залишався переважно на рівні декларацій і
планів. Щодо причин такого стану ситуації
зазначав, зокрема, Голова Української всесвітньої координаційної ради М. Горинь.
У випадку реалізації програм він наголошував на тому, що їх «так і не втілено в
життя не тільки через нестачу ресурсів, а й
за відсутності технології та організаційних
засобів реалізації» [2, с. 40].
Активізація контактів з діаспорою відбулася з прийняттям 4 березня 2004 року
Закону України «Про правовий статус закордонного українця» («Про закордонних українців» – у редакції 2012 р.). Серед основних
засад співпраці із закордонними українцями констатовано обов’язковість задоволення
національно-культурних і мовних потреб
закордонних українців; взаємне збагачення
надбаннями духовної та матеріальної культури [6].
Статті закону закріплюють ключові аспекти освітньо-наукової співпраці із
закордонними українцями: «…сприяння
здобуттю закордонними українцями освіти в Україні; …відкриттю та функціонуванню навчальних закладів за кордоном,
у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська
мова; участь у виконанні освітніх та
наукових програм відродження і розвитку національної культури та української
мови в місцях компактного проживання
закордонних українців» [6].
У плані задоволення національно-культурних потреб закордонних українців
ідеться про збереження та популяризацію
культурних надбань українського народу
за межами України, залучення представників діаспори до культурно-мистецьких
заходів, міжнародних і регіональних культурно-мистецьких акцій тощо.
Аналогічно до попередніх документів
уповноважені органи виконавчої влади
відповідають за задоволення інформаційних потреб закордонних українців, а саме:
«поширення радіомовлення та трансляції
телевізійних програм з України…, сприяння
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них прав українців, які проживають за
кордоном, Програма передбачала співробітництво з міжнародними організаціями
задля захисту прав української діаспори.
У сфері науково-освітнього співробітництва планувалися аналіз стану українського шкільництва діаспори, науковометодична допомога навчальним закладам,
у яких навчають української мови; підготовка й публікація навчальних програм,
посібників і підручників; надання допоміжних матеріалів школам і курсам українознавства в Сполучених Штатах Америки,
Канаді, Федеративній Республіці Бразилія,
Сполученому Королівстві Великобританії і
Північної Ірландії, Французькій Республіці,
Федеративній Республіці Німеччина,
Королівстві Бельгія, Австралійському
Союзі.
Окремо йшлося про підтримку надання
освітніх послуг українською мовою представникам діаспори в Російській Федерації,
Румунії, Республіці Молдова, Словацькій
Республіці, Республіці Польща, Республіці
Білорусь.
Наукова діяльність спрямовувалася на
дослідження тенденцій розвитку української мови за кордоном; публікацію досліджень культури, традицій і побуту українців, які проживають у Придністров’ї;
сприяння роботі українських культурних центрів і осередків української діаспори у РФ (зокрема, у Сочі та
Новосибірську), Австрійській Республіці
(у
Перхтольдсдорфі),
Узбекистані
(у Ташкенті).
Передбачалася співпраця з українськими громадами Республіки Польща й
Чеської Республіки щодо питань охорони
та реставрації пам’яток української історії
та культури, увічнення пам’яті жертв воєн
і політичних репресій [28].
Попри розширення напрямів співробітництва з діаспорою в контексті вдосконалення його нормативно-правових засад, цей
аспект внутрішньої та зовнішньої політики
України в 1990-х – на початку 2000-х років
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донними українцями та їх громадськими організаціями, координація заходів,
здійснюваних органами виконавчої влади
у цій сфері» проголошувалося в рамках
компетенції Міністерства закордонних
справ [17]. З наступного року в структурі
МЗС діяло Управління з питань закордонних українців.
Конкретизацією заходів забезпечення
співпраці з українцями за кордоном у
культурній сфері, використання духовного, культурного потенціалу закордонних
українців для зміцнення міжнародного
іміджу України та фінансуванням понад
76 млн грн позначилася затверджена
26 липня 2006 року «Державна програма
співпраці із закордонними українцями на
період до 2010 року» [18].
У ході реалізації програми відбулися
IV Всесвітній форум українців (м. Київ,
18–20 серпня 2006 р.), IХ Світовий конгрес
українців (м. Київ, 20–22 серпня 2008 р.),
Конґреси «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній
спільноті» (м. Львів, 8–10 березня 2006 р.,
17–20 червня 2008 рр.); Всеукраїнський
форум інтелігенції (м. Київ, 26–27 березня
2008 р.) [3, с. 26].
З огляду на тогочасну суспільно-політичну ситуацію, питання консолідації
українців у світі, що порушувалися на
означених заходах, засвідчили необхідність удосконалення концептуальних
засад відносин з діаспорою.
Першим кроком стало схвалення
13 жовтня 2006 року Національної концепції співпраці із закордонними українцями. Згідно з документом політика щодо
закордонних українців проголошувалася
складовою внутрішньої і зовнішньої політики України та передбачала з урахуванням потреб надання підтримки закордонним українцям органами державної влади,
місцевого самоврядування, громадськими
організаціями через організацію відповідних освітніх, інформаційних, культурномистецьких та інших заходів [27].
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створенню в країнах проживання закордонних українців кореспондентських пунктів
Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”». Відповідно
до Закону державою передбачається також
гарантування й забезпечення захисту прав
та інтересів закордонних українців – учасників благодійної діяльності [6].
Важливим кроком в організації діяльності державних структур з підтримки закордонних українців стало створення, згідно з
Указом Президента України від 20 лютого
2006 року, Культурно-інформаційних центрів (КІЦ) у складі закордонних дипломатичних установ України [26]. 19 квітня 2006 року Кабінетом Міністрів було
затверджено перелік 29 закордонних
дипломатичних установ, у структурі яких
передбачалося формування КІЦ [13]. До
завдань центрів увійшло «сприяння розвитку міжнародного співробітництва України
з державою перебування в галузі культури,
освіти, науки та техніки, туризму, фізичної
культури і спорту…; ознайомлення громадян держави перебування з історією і
культурою України, сприяння вивченню
української мови на території цієї держави…; сприяння задоволенню їхніх культурних, мовних, інформаційних та інших
потреб» [26].
На 2010–2011 роки констатувалося
створення 22 культурно-інформаційних
центрів у складі дипломатичних установ України в Австрії, Білорусі, Бельгії,
Болгарії, Греції, Грузії, Естонії, Ізраїлі,
Іспанії, Італії, Казахстані, Китаї, Молдові,
Польщі, Португалії, Румунії, США,
Франції, Німеччині, Угорщині, Чехії
та Генерального консульства України в
Стамбулі [12, с. 10]. У 2013 році функціонували 17 КІЦ у складі закордонних
дипломатичних установ України й інформаційно-культурна агенція України при
Посольстві України у ФРН [1].
Окрім того, Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2006 року
«забезпечення розвитку зв’язків із закор-
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ням закладів освіти для підготовки учнів
до річного оцінювання та атестації задля
отримання документів про освіту державного зразка України [5].
Реалізація Національної концепції
співпраці із закордонними українцями та «Державної програми співпраці із
закордонними українцями на період до
2010 року» позначилася утвердженням
механізмів співпраці з діаспорою на урядовому рівні. Так, утілення «Плану першочергових заходів щодо розвитку зв’язків з
українцями, які проживають за межами
України, зі збереження, захисту та популяризації культурних надбань українців
у світовому цивілізаційному просторі
на 2008–2009 рр.» [22] передбачало звітність Міністерства культури та туризму,
Міністерства освіти і науки, Міністерства
сім’ї, молоді та спорту, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державного
комітету у справах національностей та
релігій, Держкомтелерадіо, Державного
комітету архівів України, Національної
академії наук перед МЗС щодо ходу виконання поставлених завдань.
Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України,
що займається стратегічними питаннями
розвитку співробітництва із закордонними українцями, стала Міжвідомча координаційна рада, яка з 25 червня 2008 року
замінила Міжвідомчу координаційну раду
з питань співробітництва з українською діаспорою, створену в 1996 році.
Поступ у співробітництві органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями
українців за кордоном засвідчило підписання Меморандуму про співпрацю
між Міністерством закордонних справ
України та Світовим конгресом українців
(30 липня 2009 р.) та Меморандуму про
співпрацю між Міністерством культури і
туризму України та Світовим конгресом
українців (27 серпня 2009 р.).
Відповідно до Положень про МЗС та
Міністерство культури України фінансо-
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З огляду на вищезазначене, забезпечення культурних потреб закордонних
українців розглядається як чинник міжнародної політики, двосторонніх і багатосторонніх відносин України. Діяльність
державних структур і громадських організацій передбачає розвиток української
мови та культури закордонних українців,
реалізацію освітніх програм і проєктів
щодо громадських організацій закордонних українців, створення умов для здобуття ними освіти в Україні; організацію
культурно-мистецьких і освітніх заходів
в Україні та за кордоном з метою налагодження зв’язків між колективами, закладами освіти, культури та мистецтва [27].
Взаємопов’язаність мовних і освітніх
потреб української діаспори як особливість національно-культурного виміру відносин із закордонними українцями продемонструвала також Державна програма
розвитку і функціонування української
мови на 2004–2010 роки [16]. Відкритість
питання викладання української мови в
навчальних закладах у місцях компактного проживання українців за кордоном
підтверджувала наявність серед переліку
заходів, передбачених у документі, пункту щодо організації МОН та Академією
педагогічних наук України науково-практичної конференції, присвяченої означеній
проблемі.
Важливим проєктом у напрямку державної підтримки задоволення освітніх
потреб українців за кордоном стало утворення 7 березня 2007 року МОН України
загальноосвітнього навчального закладу –
Міжнародної української школи (МУШ).
Заклад був відкритий з метою реалізації
освітніх прав дітей українців, які перебувають за кордоном України, у форматі
дистанційного навчання, а отже, надання
можливості здобуття освіти з отриманням
відповідного державного документа [10,
с. 5]. Діяльність МУШ передбачає, зокрема, співпрацю з громадськими організаціями за кордоном, які займаються створен-
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їнством, і загалом декларативний характер державних програм щодо збільшення
освітніх, культурно-мистецьких заходів та
інформаційної діяльності в даному напрямі
(«Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року»
від 18 липня 2012 року [19], «План заходів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо підтримки та розвитку
українського шкільництва за кордоном на
2012–2015 роки» [21]), не спостерігалося
активізації в співробітництві з діаспорою.
Зовнішньополітичний вимір культурної
політики, у контексті якої відносини з діаспорою передбачають презентацію української культури у світі та утвердження іміджу
України в міжнародному середовищі, актуалізував інституціоналізацію культурної
дипломатії. Протягом 2015–2016 років здійснювалися спроби концептуалізації даного напряму. Запропоновані Міністерством
культури України у 2015 році проєкти створення Українського інституту за відсутності
узгодженості щодо мети, функцій і завдань
діяльності установи не отримали практичного втілення. Створеному в 2016 році відділу
культурної дипломатії у складі Управління
публічної дипломатії МЗС вдалося випрацювати механізми та методологію розробки проєктів, що лягли в основу концепції
Українського інституту [32]. Відтак 21 червня 2017 року у сфері управління МЗС було
утворено державну установу культурної
дипломатії «Український інститут» [30].
Постановою КМУ від 13 грудня 2017 року
забезпечення діяльності Українського
інституту включалося до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки
забезпечення міжнародного позитивного
іміджу України та здійснення заходів щодо
підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (чинного з
2012 р.). Державне фінансування спрямовується на розроблення іміджевих стратегій;
інформаційно-іміджеву підтримку участі
України в міжнародних заходах; проведен-
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ве забезпечення культурної співпраці із
закордонними українцями здійснюється в рамках окремих бюджетних програм. Зокрема, у ході виконання напряму
бюджетної програми 1401150 «Заходи щодо
підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» у 2008 році
за фінансового сприяння МЗС у 33 країнах світу відбулася акція «Незгасима
свічка», показано відеоролик «Голодомор»
на телебаченні в десятках країн світу;
споруджено пам’ятники та встановлено меморіальні дошки видатним українцям в Азербайджані, Болгарії, Молдові,
Німеччині, Словаччині, Росії, Чехії; проведено фестивалі української культури в Латвії, Естонії, Польщі, Казахстані,
Киргизії, Росії, Узбекистані; організовано
україномовні табори для дітей закордонних українців в Іспанії, Румунії, Молдові,
Словаччині, Росії та інших країнах; відбулися візити Делегації Української всесвітньої координаційної ради «Єврокараван
УВКР – 2008» до Німеччини, Франції,
Бельгії, Італії; здійснено передплату газети «Український Форум» для закордонних
українських громад [10, с. 9].
Спільним заходом МЗС України
та Європейського конгресу українців
стало встановлення 29 квітня 2009 року
пам’ятного знака жертвам Голодомору в
Будапешті. Зовнішньополітична доктрина
України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року також
декларувала підтримку сталих контактів
і задоволення національно-культурних і
мовних потреб закордонних українців.
Тривала трансформація управлінської
структури. Зокрема, у серпні 2010 року було
створено Відділ культури етносів України
та української діаспори в Управлінні міжнародних зв’язків Міністерства культури і
туризму України [14].
У період 2010–2015 років, ураховуючи
часті зміни в розподілі повноважень між
різними міністерствами щодо вирішення
питань, пов’язаних із закордонним укра-
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підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з
українцями, які проживають за межами
України» у 2019 році було реалізовано
93 % із запланованих заходів щодо зв’язків
із закордонними українцями. Упродовж
року надано фінансову підтримку громадам в 14 державах з метою підтримання
їхніх інформаційних ресурсів, у 18 країнах здійснено передплату української
періодичної преси; виділено кошти на
впорядкування місць пам’яті видатних
українців у Молдові, Туреччині, Сербії,
Аргентині, Італії, Данії, Португалії,
Польщі, Швейцарії, Казахстані, Лівані,
Білорусі, Литві, Чехії та Естонії [7].
Із затвердженням 5 червня 2019 року
«Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів і проектів Українського
інституту» було розблоковано програмну
діяльність установи, відповідно до якої
відбулося 88 заходів за кордоном [7].
У 2020 році у напрямку підтримки
зв’язків із закордонними українцями було
здійснено 104 заходи. Важливим аспектом
роботи стала реалізація комунікаційного
проєкту «Багато справ ще у моєї долі» у
форматі відеоісторій із життя закордонних українців (близько 50 мініфільмів);
систематизація даних щодо місць пам’яті
видатних українців, які використовувалися
для створення геоінформаційного ресурсу
«Віртуальний некрополь української еміграції», презентованого МЗС і Українським
інститутом національної пам’яті 24 листопада 2020 року. Водночас саме Український
інститут здійснив 64 заходи [8].
Для координації співпраці з громадами
діаспори, збереження національно-культурної самобутності, зміцнення зв’язків з
історичною батьківщиною при дипломатичних установах України функціонують
Ради громадських організацій закордонних українців. На 2020 рік діяло 506 гро-
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ня за кордоном науково-освітніх заходів за
участю закордонних українців; облаштування приміщень, які використовуються
для потреб громад, закладів освіти та бібліотек за кордоном; задоволення інформаційних потреб (випуск періодики, трансляція
теле- й радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад); упорядкування місць
пам’яті; популяризацію української мови;
організацію дитячих таборів для закордонних українців [23]. Реалізація культурних
проєктів української діаспори на ґрантовій
основі з 2018 року уможливлювалася також
згідно з «Порядком використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів» [24].
У новій «Державній програмі співпраці
із закордонними українцями на період до
2020 року» від 10 травня 2018 року наголошувалося на системній культурно-інформаційній діяльності з метою посилення
соціально-культурної підтримки та контактів із українцями за кордоном; сприянні роботі культурно-інформаційних центрів; збереженні та популяризації українських традицій в українській діаспорі;
підтримці закладів освіти за кордоном, де
вивчається українська мова [20].
Звітна інформація про виконання
бюджетних програм Міністерством культури України, у межах яких також забезпечується співпраця із закордонними українцями, засвідчує відсутність фінансування
в 2018–2020 роках бюджетної програми
1801260 «Заходи з відтворення культури
національних меншин, заходи Української
всесвітньої координаційної ради, заходи з
реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо
встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення
зв’язків закордонних українців з Україною
та забезпечення міжнародної діяльності у
сфері міжнаціональних відносин» [9, с. 18].
Водночас МЗС України в рамках
бюджетної програми 1401110 «Фінансова
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на підтримка етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності діаспори
через освітні програми, культурні проєкти,
інформаційні ресурси була важливим аспектом зовнішньополітичної діяльності новопосталої Української держави. Така політика досягла певних позитивних результатів,
зокрема в таких сферах, як збереження
української традиційної культурної спадщини, науковий обмін, освітня діяльність
і політика пам’яті. Водночас, як показує
перебіг останніх подій у світі, ефективність
використання зв’язків з діаспорою та культурної дипломатії, зокрема щодо протидії
російській пропаганді та підривній політиці,
були далекими від оптимальних. Виконання
ініційованих державою заходів щодо підтримки культурної діяльності закордонних
українців може і має стати одним із ключових чинників забезпечення міжнародного
іміджу України в майбутньому.

FE

мадських організацій закордонних українців і 217 українських суботніх / недільних
шкіл, що функціонують при громадських
організаціях закордонних українців [34].
З метою організації системної взаємодії органів виконавчої влади України з
громадськими організаціями закордонних українців 16 лютого 2021 року
Міністерством закордонних справ України
представлено Проєкт Концепції державної
цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2023 року.
Концепція передбачає державну підтримку українського шкільництва, задоволення інформаційних потреб, організацію за
кордоном тематичних культурних заходів тощо. Плануються пілотні проєкти
із залученням грантів та інвестицій для
українознавчих досліджень [25].
Отже, аналіз сучасного стану діаспоральної політики України доводить, що держав-
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Анотація / Abstract

У статті проаналізовано розуміння просвітницької ролі митця в суспільстві Т. Шевченком і В. Шекспіром –
письменниками, твори яких ознаменували прихід нових епох. Здійснено порівняльно-літературний аналіз основоположних ідей трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» (рух від Класицизму до Романтизму передано трагічною колізією між ворожнечею родів і високим почуттям любові), поезій «Кавказ» і «Заповіт» у збірці Т. Шевченка «Три літа» (митець стоїть на службі суспільного прозріння заради свободи людини і нації). Зіставлено
ключові образи Шевченкової поетичної збірки «Три літа» і «Життя св. пророка Єремії» (за збіркою «Четьї-Мінеї»
Д. Туптала). Здійснено спробу розглянути Шевченкову збірку «Три літа» як літературно-художню цілісність і до
традиційної в цьому аспекті образності поеми «Сон» долучити «переяславське бачення «Кавказу» та «Заповіту».
Ключові слова: митець, просвітницька роль, порівняльно-літературний аналіз, суспільство, лірика, нація, автопортрет, свічка, «Три літа», «Житіє», пророк, Єремія, «Кавказ», «Заповіт», літературно-художня
цілісність, Переяслав.

The comprehension of educational signiﬁcance of the artist in the society by T. Shevchenko and W. Shakespeare is considered in the article. They are the writers, whose works have marked the beginning of new epochs.
Comparative literary analysis of the fundamental ideas of the Shakespeare’s tragedy Romeo and Juliet and the
poem Caucasus and The Testament poetry from T. Shevchenko’s Three Summers collection is accomplished. The
motion from Classicism to Romanticism is rendered in Shakespeare’s work by the tragic collision between the
kins’ hostility and a high feeling of love. An artist serves to the social insight for the sake of the person and nation
in Shevchenko’s samples. The main images of Shevchenko’s poetry collection Three Summers and Life of the Saint
Prophet Jeremiah (according to the collection Chetiyi-Mineyi by D. Tuptalo) are compared. An attempt to consider
Shevchenko’s collection Three Summers as a literary and artistic integrity and to add Pereyaslavian vision of The
Caucasus and The Testament to the traditional in this aspect imagery of the poem Dream, is made.
Keywords: an artist, educational signiﬁcance, comparative literary analysis, society, lyrics, nation, self-portrait, candle, Three Summers, Life, the prophet, Jeremiah, the poem Caucasus, Testament poetry, literary and
artistic integrity, Pereyaslav.
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грізний «ведмідь» Микола І, не опертий на
страх і покору вірнопідданих, стає жалюгідний, «мов кошеня, такий чудний».
У поемах «Єретик» та «Кавказ»
дослідниця знаходить чимало образів, пов’язаних із символікою червоного кольору. Передусім це образи вогню
(«І бачили на тіарі / Червоного змія /
Прості люди»), марно пролитої завойовниками крові, червоного сонця, що знаменує
розправу над національним героєм Чехії
Я. Гусом. Мабуть, червоні плями довкола
ескіза пророка – не випадковість.
На другій сторінці поетичної збірки
«Три літа» – портрет Т. Шевченка в повний
зріст у чорній оксамитовій шапочці (таку
поет носив тоді, на початку 1846 року,
за спогадами Афанасьєва, після сильної
лихоманки) та п’ять ескізів до нього. На
третій сторінці книги під написом «Три
літа» зображено пастуха в українському
національному одязі – у козацькій смушевій шапці, кобеняку, широких штанах і
чоботах. За його спиною – свиня. У цьому
зображенні З. Тархан-Береза вбачає алегорію визискувачів, катів-гнобителів за
спиною українського народу; на підтвердження цієї думки наводить образи царя,
панів і духовенства, які порівнюються
в поемах «Сон», «Єретик», «Кавказ» і
«Великий льох» із негативними персонажами тваринного світу українського фольклору. З. Тархан-Береза зауважила, що
саме в сатиричній поемі «Сон» (комедія)
Т. Шевченко вперше застосував порівняння гнобителів із кабанами: «За богами –
панства, панства / В серебрі та златі, /
Мов кабани годовані...». Автора рукописної збірки «Три літа» дослідниця асоціює
з образом Т. Шевченка на олівцевому
«Автопортреті» 1845 року, виконаному в
с. Потоки в маєтку В. В. Тарновського.
В. Яцюк у книзі «Віч-на-віч із
Шевченком» (К., 2004) висловив спостереження:
«Символічний
зміст
[“Автопортрета зі свічкою”. – О. П. ] був
очевидний уже для сучасників». Твір
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1. Постановка проблеми. Питання
єдності поетичної і малярської творчості Т. Шевченка означилося ще на зламі
1920–1930-х років, але розробляти його
почали з 1985 року. Варто наголосити,
що у 2000-х роках вивчали вже збірний
образ Т. Шевченка як автора рукописної
збірки поезій «Три літа». Проте й досі не
здійснено комплексного дослідження, на
основі якого можна пов’язати композицію, зміст, сюжети, лейтмотиви, художнє
оформлення та ідейне наповнення завершеної збірки-альбому з образом її автора – Т. Шевченка на «Автопортреті зі
свічкою».
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Д. Антонович у праці «Шевченко –
маляр» (1937) звернув увагу на те, що
Т. Шевченко часто звертався до одного й
того самого сюжету як поет і як художник,
але рідко вдавався до автоілюстрацій. На
прикладі порівняльного аналізу поеми
«Катерина» та однойменної Шевченкової
картини дослідник показав різнобічність і
взаємодоповнюваність, неоднаковість епізодів поетичного й малярського твору.
Основи вивчення сюжетних зв’язків
між сатиричними начерками, ескізами
на сторінках рукописної збірки-альбому
«Три літа» й записаними до неї поезіями
заклала З. Тархан-Береза в книзі «Тарас
Шевченко – поет і художник».
Дослідниця зазначила, що зображена
на першій сторінці рукописної збірки в
центрі в прямокутній рамці постать нагадує пророка з палицею в лівій руці та з
піднятою правою рукою. Унизу – допоясний профіль Т. Шевченка, поета, у спину
якому дивиться «високий, сердитий» військовий – Микола І. У нижній правій частині – три шаржовані ескізи до портрета
військового у профіль, один з яких уподібнюється до рила свині, зображеної на третій сторінці, але за більшою видовженістю
нагадує щурячу морду. Подібні «метаморфози людського образу» З. Тархан-Береза
знаходить у сатиричній поемі «Сон», де
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Третя сторінка (титульна)
збірки «Три літа»

Т. Шевченко. Авантитул
до збірки «Три літа»
(перша сторінка)
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Фронтиспіс (друга сторінка)
збірки «Три літа»

Т. Шевченко.
Автопортрет зі свічкою. 1860.
Папір, офорт, акватинта.
НМТШ, № Г-673

Портрет
невідомого.
Начерк. Олівець.
[Н. р. IV 1845]

Сільське
кладовище.
Акварель.
[Н. р. IV 1845]
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зображено два профілі й перекреслена
штрихуванням постать О. Пушкіна праворуч – карикатура на Миколу І, який стоїть
за спинами О. Пушкіна і Т. Шевченка.
Л. Генералюк у книзі «Універсалізм
Т. Шевченка» (2008) обґрунтувала думку
про нерозривну єдність пов’язаного з
роботою правої півкулі мозку образного
мислення Т. Шевченка як поета і художника.
Лише після появи факсимільного видання збірки-альбому «Три літа» (К., 2014)
з передмовою М. Жулинського та коментарями С. Гальченка, здійснення ретельного аналізу ідейного змісту, ключових
образів-символів, історичних реалій, відображених у поезіях періоду «трьох літ»
(1843–1845), після видруковування всіх
заборонених у радянські часи епіграфів
зі Святого Письма, подачі всіх творів не
за хронологією, а в тій послідовності, як
їх вписав сам поет, з авторськими датами
створення за старим стилем календаря,
після вміщення всіх автоілюстрацій у тій
послідовності, як їх подав Т. Шевченко,
стало можливим проведення глибоких і
достовірних досліджень збірки «Три літа»
як ідейно-композиційної єдності, творіння
поета і художника.
3. Метою нашого дослідження
є показати, як образ Т. Шевченка на
«Автопортреті зі свічкою» пов’язаний з
ідейним змістом, образами та символами написаних у Переяславі «Кавказу»
і «Заповіту». З літературознавчого боку
ці поетичні твори глибоко проаналізовані І. Дзюбою, П. Білецьким («Апостол
України»), О. Забужко («Шевченків
міф України»), Ю. Івакіним («Сатира
Т. Шевченка»). Першоджерело образу Прометея (грецький міф за Гесіодом)
та європейський літературний контекст
ХIХ ст. розглянула М. Шах-Майстренко
у книзі «Шевченко і античність». Ми ж
зосередимось на додаванні нових штрихів – шекспірівського драматизму образу
автора «Трьох літ» та ідейних перегу-
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закарбував «образ народного поета в мить
його осяяння. Світло асоціюється з духом
(запалена свічка). Воно є також символом
творчої сили. А сама свічка, що горить,
уособлює індивідуалізовану творчість».
В. Яцюк розумів метафоричність цього
Шевченкового «Автопортрета» як відображення «боротьби світла духу й темені ночі». Учений зауважив: «Вписуючи
до збірки чистові тексти, поет водночас
оформлював її на кшталт книжкового
видання: намалював обкладинку, а заголовок на титульній сторінці виконав у
стилі каліграфічного півуставу XVII ст.».
В. Яцюк спостеріг: «Перед титулом з
назвою збірки й ліворуч, де у книжках розміщується фронтиспис із портретом автора, бачимо Шевченків автопортрет-колаж:
дві постаті, голову (анфас, перекреслена
штрихуванням) і три профілі-ескізи. Цей
незвичайний шарж – чи не найбільший
вияв самоіронії Т. Шевченка-художника».
На авантитулі, за В. Яцюком, – «на
першій сторінці збірки “Три літа”, безпосередньо під зображенням пророка Єремії
(у чотирикутному обрамленні), Шевченко
зобразив себе безволосим»; на звороті –
«на другій сторінці» – відтворив себе на
повний зріст у ярмулці, за своєю спиною
зобразив власну постать ескізно, «у халаті
й пантофлях із простертою за чимось правицею» над нею, під дещо спотвореним
ескізним профілем Т. Шевченка, – напис
«натще серце». Саме тодішня «непоетична» зовнішність спонукала художника
до скепсису й сарказму. За спогадами
О. Афанасьєва-Чужбинського, тоді поет
після недавньої лихоманки постійно носив
чорну оксамитову шапочку: «З Тарасом
Григоровичем ближче ми зійшлися в
1846 році. Якось несподівано він заїхав до
мене перед Масницею, блідий, з побритою
головою з причини недавньої лихоманки».
Складнішим є автопортрет під зображенням пророка Єремії поміж іще двох геть
непривабливих «ликів». В. Яцюк уважає,
що ліворуч від безволосого Т. Шевченка
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рів усієї України: «На Вкраїні милій».
Згодом на засланні Т. Шевченко в повісті
«Близнецы» відтворить враження від краєвиду Переяслава, побаченого ним у серпні 1845 року: «За оградою церкви до самого города расстилается равнина, засеянная
житом и пшеницею и густо уставленная
историческими могилами. И чем ближе к
городу, тем могилы выше и гуще, так что
городского валу издали совсем не видно и
весь город кажется на могилах построен».
А. Козачковський у спогадах, опублікованих після смерті Т. Шевченка, згадував про символічний автопортрет поета,
який закарбував образ народного співця України, влучно схоплений у мить
натхнення, не схожий на всі створені ним
доти свої портрети.
Б. Суханов-Подколзін, якому поет після
повернення із заслання давав уроки малювання, бачив у Петербурзі цей автопортрет
молодого Т. Шевченка. Запам’ятав, що на
ньому зображений був молодий чоловік із
густим волоссям, зі свічкою, піднесеною
в руці, що тіні на обличчі були прокладені різко, що манера виконання портрета рембрандтівська. Хлопчик Борис не
впізнав у своєму передчасно постарілому
вчителі Шевченка, який дивився на нього
з портрета. Б. Суханов-Подколзін зазначив, що подальша доля Шевченкового
«Автопортрета» олійними фарбами йому
невідома, пригадав, що «Автопортрет зі
свічкою» його вчитель-художник дістав
зі щойно принесеного якимось гостем у
вітальню своєї матері Наталії СухановоїПодколзіної портфеля чи папки з паперами та малюнками.
За рік до смерті Т. Шевченко виконав
із власного оригіналу «Автопортрета зі
свічкою» 1845 року офорт і подав відбиток
на конкурсну виставку восени 1860 року
в Петербурзькій академії мистецтв разом
з іншими своїми офортами на здобуття
звання академіка з гравіювання на міді.
В. Касіян у книзі «Офорти Тараса
Шевченка» стверджував, що загубле-
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ків програмних поезій збірки із «Житієм
св. Пророка Єремії».
4. Виклад основного матеріалу. Під час другої подорожі Україною
Т. Шевченко тричі гостював у Переяславі
у свого друга, земляка, міського лікаря
А. Козачковського – у серпні, жовтні, листопаді та грудні. Осінньо-зимовий період 1845 року був плідний для творчості
поета: у Переяславі 13 листопада за ст. ст.
завершив поему «Наймичка», 18 листопада створив поему «Кавказ», 22 листопада – посвяту П. Й. Шафарикові до поеми
«Єретик», 25 грудня (6 січня за н. ст.)
Т. Шевченко, тяжко тоді хворіючи, написав
поезію «Як умру, то поховайте...», за якою
згодом закріпилася назва «Заповіт». Нею
завершив рукописну поетичну збірку «Три
літа».
«Автопортрет зі свічкою» Т. Шевченко
створив у 31-річному віці, у період з кінця
жовтня по кінець грудня 1845 року, живучи в будинку свого друга, переяславського
лікаря А. О. Козачковського, який лікував
тоді поета. Можливо, що в Переяславі
(місце виконання й місцезнаходження
оригіналу невідомі).
На початку грудня Т. Шевченко мешкав
у с. В’юнище в С. Самойлова, недалеко
від Переяслава (через ремонт будинку
А. Козачковського). У цей час Шевченко
запропонував Козачковському написати його портрет. Натомість той висловив
прохання до поета написати для нього
автопортрет. Після 22 грудня Шевченко
важко захворів, у нього була лихоманка.
А. Козачковський перевіз його до себе
в Переяслав, де 25 грудня (6 січня за
н. ст.) поет, гадаючи, що вмирає, написав
«Заповіт». У поезії «Як умру, то поховайте» вражає градація простору: високі
могили-кургани Переяславщини прояснюють образ поховання співця України на
узвишші: «Як умру, то поховайте / Мене
на могилі». Далі думка поета охоплює
простори рідних степів: «Серед степу
широкого», потім дух поета сягає обши-
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землякам моїм в Украйні і не в Украйні
моє дружнєє посланіє»).
Темрява у трагедії В. Шекспіра «Ромео
і Джульєтта» і в поетичній збірці «Три
літа» Т. Шевченка мисляться не лише у
фізичному, а передусім у духовному вимірі.
Бенволіо, небіж Монтеккі, супроводжуючи свого друга Ромео, заохочує його
йти в масках на бал до ворожого роду
Капулетті: «Нехай нас міряють вони, як
хочуть; / Ми ж зміряєм підлогу їхню в
танці». На це Ромео заперечує: «Не можу
я скакати. / Дай смолоскип, якщо в душі
моїй / Печаль і морок, я нестиму світло» [18, с. 31]. «У групі ряджених той, хто
не вмів або не мав бажання танцювати,
виконував обов’язки слуги, що несе смолоскип» [18, с. 334].
Через упередженість середньовічного суспільства, закони кровної помсти
герой драми В. Шекспіра Ромео невільний
відкрито стати поруч зі своєю коханою
Джульєттою, представницею ворожого
роду. Драматург учиняє бунт у суспільній
свідомості: обстоює права закоханих, стає
предтечею романтизму.
В НМТШ зберігається «Автопортрет зі
свічкою», виконаний Шевченком у червні 1860 року в Петербурзі (папір, офорт,
акватинта, інвентарний № Г-374) і два відбитки із цієї самої офортної дошки попереднього стану (інв. № Г-302 і Г-673).
В Альбомі Т. Шевченка 1845 року
на аркуші № 10 є акварельний краєвид
«Сільського кладовища», на звороті якого
олівцем – дошийний портрет «невідомої
особи». У 7-му томі 2-ї книги повного
зібрання творів Т. Шевченка ці роботи
репродуковані під № 216 і 217; олівцевий портрет невідомого атрибутований як
ескіз до не віднайденого «Автопортрета зі
свічкою» Т. Шевченка 1845 року.
Знаменно, що на відбитку офорта
«Автопортрета зі свічкою», виконаного
не раніше ніж 4 червня 1860 року, що
зберігається в Національному музеї обра-
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ний оригінал «Автопортрета зі свічкою»
1845 року був виконаний у техніці сепії.
На стрічці, яка лежить перед поетом і
художником на офортному «Автопортреті
зі свічкою» на столі, – ім’я автора, час виконання: «Т. Шевченко. 1860 р.». Т. Шевченко
правою рукою пише, а лівою підносить
над чолом запалену свічку, полум’я від
якої освітлює його одухотворене чоло і
простір довкола.
Т. Шевченко був шанувальником
В. Шекспіра, читав нові видання перекладів геніального англійського драматурга
М. Польового 1838 року, М. Х. Кетчера
1841–1850-х років, мав у власній бібліотеці книгу «Король Лир. Перевод
А. Дружинина» (Санкт-Петербург, 1858),
виконав у 1842 році ілюстрацію до трагедії
В. Шекспіра «Король Лір» у техніці гальванокаустики для російського перекладу
А. Грекова (Санкт-Петербург, 1843) брошури «Гальванография» винахідника техніки
гальванокаустики, професора мінералогії
Мюнхенського університету Франца фон
Кобелля.
Літературна паралель символіки
«Автопортрета зі свічкою», увиразненої романтичними контрастами світла і
тіні, наявна у драмі В. Шекспіра «Ромео
і Джульєтта». 1840-і роки були періодом найвищого захоплення Т. Шевченка
У. Шекспіром. Це полум’яне захоплення
не згасало й на засланні, про що свідчать
листи та повісті Т. Шевченка, і до кінця
життя. Впадає у вічі драматизм образу
українського поета й художника на офортному «Автопортреті зі свічкою»: це молода людина, яка, усвідомивши свою пророчу просвітницьку місію служіння Україні
й суспільному прозрінню в ім’я національної та особистих людських свобод,
зрікається власних земних утіх: «І смеркає, і світає, / День божий минає, / І знову
люд потомлений, / І все спочиває / Тільки
я мов окаянний і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних/ І ніхто не бачить…»
(«І мертвим, і живим, і ненарожденним
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що його народ за непослух Богу і жертви
чужим богам буде завойований сильним
північним сусідом і повинен скоритися,
змиритися з карою Божою за гріхи, інакше
наслідки його полону будуть важчими.
Епіграф до всієї збірки узятий зі Старого
Заповіту, з «Плачу Єремії», названого поетом «Молитвою Єремії-пророка» (подаємо
в перекладі сучасною українською мовою
із церковнослов’янської): «Батьки наші
грішили, але їх нема, / Ми ж несемо їхні
провини. / Раби запанували над нами, /
І немає нікого, хто б визволив з їхньої
руки». На титульній сторінці під заголовком збірки-альбому Т. Шевченко намалював свинопаса в смушевій козацькій
шапці, який спирається на палицю, тримаючи її перед собою в лівій руці. Позаду йде
свиня. Ескіз цей містить натяки, що пасти
свиней – не основне заняття чоловіка в
українському народному одязі. Ця його
видима іпостась (тимчасова й ілюзорна),
не відображає справжнього історичного
призначення українського народу.
Автор збірки «Три літа» постає в автобіографічній лірико-філософській медитації «Чигрине, Чигрине…», якою розпочинає свій урочистий альбом поезій,
в іпостасі пророка на Руїнах заснулої
Гетьманщини (епохи, території і форми
правління козацької держави українців),
що намагається своїм пристрасним словом і плачем над трагедією поневоленої
рідної нації, безправних кріпаків, пробудити Україну, її справедливий демократичний лад. У заголовній поезії збірки змальований сучасний Шевченкові
Чигирин: «Чигрине, Чигрине, / Все на
світі гине, / І святая твоя слава, / Як
пилина, лине / За вітрами холодними, /
В хмарі пропадає…». Місто Чигирин
було резиденцією, столицею «Української
козацької держави Війська Запорізького»
[11, с. 774], де обирали гетьманів України,
починаючи від Б. Хмельницького (1648–
1657) і до П. Дорошенка (1665–1775).
Вічна свята слава Чигирина – немерк-
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зотворчого мистецтва, є переспів «Плачу
Ярославни». Андрій Козачковський –
друг, якому поет першому сповістив про
свій намір перекласти сучасною українською мовою нашу прекрасну пам’ятку
давнини. У листі від 14 квітня 1854 року
з Новопетровського укріплення, де
вже тривалий час відбував заслання,
Т. Шевченко писав: «Давно ворушиться у мене в голові думка, щоб перевести на наш прекрасний український язик
“Слово о полку Ігоря”. <...> Пришли мені
текст “Слова <…>”». Чи є випадковістю, що Шевченко (після того, як просив Козачковського віднайти скорописця,
котрий би списав оригінал «Слова про
Ігорів похід» у переяславській семінарській бібліотеці та й надіслати) повернувся із заслання і записав уривок пам’ятки –
власний переспів «Плачу Ярославни» –
на одному з відбитків офортного
«Автопортрета зі свічкою»?!
Рембрандтівську манеру виконання
«Автопортрета» Т. Шевченка, близьке
джерело штучного освітлення від свічки,
завдяки якому майстерно зроблені світлотіньові контрасти, відзначив Д. Антонович,
зауваживши, що сам Т. Шевченко, якого
тоді цікавили більше пошуки в галузі
світла і тіні, міг занехаяти оригінал (ніби
згармонізувати кольорову гаму портретів
не завжди вдавалося не лише Т. Шевченку
в період навчання в Академії, але і його
вчителеві К. Брюллову). З. Тархан-Береза
пов’язала образ Т. Шевченка на офортному «Автопортреті зі свічкою» 1860 року
з просвітницькою прометеївською місією
митця нести світло людям.
А. Козачковський у спогадах зауважив,
що в Переяславі, гостюючи в його домі,
Т. Шевченко читав Біблію і відзначав у ній
ті місця, які вразили його величчю думки.
На авантитулі збірки «Три літа»
Т. Шевченко ескізно зобразив олівцем
біблійного пророка Єремію на повний
зріст із жезлом у лівій руці, ніби зіставляючи його долю зі своєю. Єремія пророкував,
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плаче, просить / Святої правди на землі»,
за тлумаченням С. Смаль-Стоцького [12,
с. 24–26], означає «не розвіває» безслідно,
а «розносить» – поширює так, «щоб діти
довідались» і про плач поета-пророка на
руїнах Чигирина, і про його молитву за
настання правди на землі. Україна автобіографічному ліричному героєві вірша
«Чигрине, Чигрине…», отже, і самому
Т. Шевченкові уявляється тепер «перелогом» – довгий час зовсім не обробленою
землею, до обробітку якої треба докладати
титанічних зусиль: «І в тяжкі упруги... /
Може, зорю́ переліг той [1, с. 260]».
Запорукою славного майбутнього
України є відродження пам’яті про героїчне
минуле, про яке турбується Т. Шевченко у
вірші «Холодний Яр» зі збірки «Три літа»:
«…а згадаєш, / То була й дорога / З манастиря Мотриного / До Яру страшного. /
В Яру колись гайдамаки / Табором стояли…», звідки навесні 1768 року розпочалося гайдамацьке повстання Коліївщина.
І. Франко у статті «Шевченко і Єремія»
[16, c. 185–188] критикував В. Щурата за
зіставлення образу поета-пророка, ліричного героя збірки «Три літа» Т. Шевченка
з образом і долею старозаповітного пророка Єремії. З «Житієм, пророцтвом і
стражданням святого пророка Єремії, із
Божественного Писання коротко зібраним», Тарас був знайомий з дитинства
з вуст свого батька. Адже батько його,
Григорій Іванович, був письменний, збирав у своїй хаті односельців, для яких
читав «Четьї-Мінеї Дмитра Туптала
(митрополита Дмитрія Ростовського).
У IX томі «Четій-Міней» (збірки Житій
святих, розташованих за місяцями) – на
травень – під першим травням записано
Житіє біблійного Єремії.
Єремія пророкував, що за ідолопоклонство, за людські жертви Молохові
в долині Бен-Гіннома (прообраз пекельної долини смерті, Геєни вогненної), за
боговідступництво, кривдження бідних,
удів, сиріт і чужинців, пролиття невинної
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нуча, це «етична цінність» [12, с. 19] –
і раптом, «як пилина лине». С. СмальСтоцький в «Інтерпретаціях» (уперше
видані у Варшаві 1934 р.) пояснив, що
слава України розпорошується, бо лине
«за вітрами холодними», «з Півночі»,
отже – «з Московщини» [12, с. 20]. Адже
Т. Шевченко «усяку злуку України з
Московщиною уважав за найбільшу недолю України, за джерело її фізичного, духовного <…> й морального занепаду, уважав
за кару Божу…» [12, с. 15].
Занепад цей розпочався з нещасливої
угоди Б. Хмельницького із царем Олексієм
Михайловичем у 1654 році в Переяславі.
Отже, тричі гостюючи в Козачковського
в Переяславі, автор «Трьох літ» укотре
пропускав крізь своє серце трагічні події.
Унаслідок цієї злуки Україна виявилася не
рівноправною союзницею, а підпорядкованою, залежною від Росії, поневоленою.
Ряд риторичних запитань поета передбачає відповідь: «За волю!»: («За що ж
боролись ми з ляхами?/ За що ж ми різались з ордами? / За що скородили списами / Московські ребра?»). «Скородять» у
прямому значенні землю граблями, щоб
була пухкою для насіння і добре родила.
Україна за часів Гетьманщини уявляється
поетові добре обробленою нивою, на якій
самосієм насіялася рута: «Що ж на ниві
уродилось?!! / Уродила рута… рута… /
Волі нашої отрута». Руту як фольклорний символ шлюбу Т. Шевченко підносить на суспільний рівень і розглядає як
символ «нещасливого подружжя» – спілки України з Московщиною [12, с. 22–23].
Байдужі сучасники в ХІХ ст., які жодного
слова не промовлять на захист України,
своїх людських і національних прав,
мають поета за «юродивого» – нещасного
божевільного на руїнах Чигирина («А я,
юродивий, на твоїх руїнах / Марно сльози
трачу; заснула Вкраїна, / Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла…»).
Поетове «нехай же вітер все розносить / На неокраєнім крилі,/ Нехай же серце

119

www.etnolog.org.ua

I S S N 2 66 4 -4282 * Н А РОД Н А Т ВОРЧ ІСТ Ь ТА ЕТ НОЛОГ І Я* 1/2 022

обраного пророка Мойсея, а скрижалей
із Заповідями Божими, що зберігаються
в Кивоті, не розшукає ніхто, окрім первосвященника Аарона. Вівтарний вогонь,
схований у сухій криниці, знайшли священники через багато років після мученицької кончини пророка Єремії. Він
помер від побиття камінням юдеями в
Єгипті, адже пророкував не те, що хотіли від нього почути вельможі й земляки,
а правду, яку вкладав Господь у його
вуста.
Т. Шевченко глибоко вивчав Біблію,
образ вівтарного вічного вогню, що його
врятував Єремія, бентежив його творчу уяву, адже новітній український пророк також прагнув урятувати духовність
українців, осяяти їхні душі світлом любові до України й самопожертви в її імя.
У Т. Шевченка символічне автозображення «зі свічкою» пов’язане з просвітницькою місією поета в суспільстві – розвінчувати, викривати спекуляції релігійними переконаннями простонароддя, загалу, до яких вдається в усі часи імперська
влада з метою загарбання чужих земель
та поневолення їхніх народів – ось яка
мета поезій «Кавказ» і «Єретик» у книзі
«Три літа». В обох поемах визначальну
роль відіграє образ вогню. Боротьбу світла з пітьмою на автопортреті зі свічкою
Т. Шевченка С. Таранушенко прочитує як
просвітницьке завдання митця-реаліста –
поета і художника.
Як спостеріг І. Дзюба [5], Т. Шевченко –
єдиний європейський поет ХІХ ст., який
подав могутній голос на захист національних прав кавказьких народів. Сам дорівнявся до образу Прометея, показавши нескорений дух народів, що борються за визволення. Працюючи над поемою «Кавказ»,
Шевченко переосмислює давньогрецький
прометеївський міф. Титан Прометей з
любові і співчуття до людей украв у Зевса
вогонь на Олімпі й подарував смертним.
За це Громовержець покарав непокірного
титана – звелів прикувати його ланцюга-
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крові Іудейсько-ізраїльське царство буде
завойоване сильним північним сусідом –
Вавилонським царем Навуходоносором,
що Сіон – Божа гора – як нива, заораний
буде, поросте дібровою.
Та якщо біблійний Єремія, з юного
віку покликаний Богом на пророкування, передбачивши 70-річний вавилонський полон, проповідував смирення, щоб
єврейський народ не зменшився, а зміцнів
на чужій землі, застерігав, що в разі непокори завойовникові Бог замінить дерев’яне
ярмо неволі на залізне, то Т. Шевченко у
збірці «Три літа» закликає український
народ до одностайного спротиву загарбникам («І повіє огонь новий / З Холодного
Яру»), насамперед на рівні ідеологічному,
до оборони своєї свободи, до об’єднання
різних верств народу, людей різних професій у розбудові національної держави – України: «Розкуйтеся, братайтеся, /
У чужому краю / Не шукайте, не питайте / Того, що немає / І на небі, а не тілько / На чужому полі. / В своїй хаті своя й
правда, / І сила, і воля [1, с. 320]».
Пророк Єремія під час вавилонського
полону Іудеї, перед самим зруйнуванням
загарбниками-халдеями Єрусалимського
храму, збудованого премудрим Соломоном,
виніс із нього і врятував Ковчег Заповіту
та вівтарний вічний вогонь, запалений
Богом з неба за часів пророка Мойсея та
первосвященника Аарона. Вогонь заховав
у сухій криниці, де він ніби на якийсь час
згасне, перетворившись на іншу стихію –
дощову воду, згодом спалахне знову. Кивот
Заповіту заніс на гору Сіон, звідки колись
Мойсей бачив Землю Обітовану, та й заховав у печері, написавши на камені перстом
ім’я Бога Саваофа. Потім Бог заступив це
місце Своєю Славою – світлою хмарою –
і втаємничив, заховав аж до тих часів
Воскресіння, коли Ковчег Заповіту вийде
на вершину гори Сіон, а довкола нього зберуться святі, чекаючи Господа.
Єремія напророкував, що з печери
Кивота Божого не винесе ніхто, окрім
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ний розвиток: «Тарасова муза прорвала
якийсь підземний склеп, уже кілька віків
замкнений багатьма замками, запечатаний багатьма печатями, засипаний землею, навмисне зораною і засіяною, щоб
сховати від нащадків навіть згадку про
місце, де знаходиться підземна порожнеча. Тарасова муза сміливо ввійшла в цю
порожнечу зі своїм невгасимим світочем
і відкрила за собою шлях і сонячним
променям, і свіжому повітрю, і допитливості людській». Ці спогади Костомарова
стосуються часу його особистого знайомства з Шевченком у Києві та виникнення
Кирило-Мефодіївського братства на межі
1845–1846 років. У них очевидна паралель
між символікою Книги біблійного пророка Єремії та образністю Шевченкової
поеми-містерії «Великий льох».
У свідомості сучасників, зокрема професора історії Київського університету
Св. Володимира М. Костомарова, автора статуту Кирило-Мефодіївського братства – «Книги Буття українського народу» – збірка «Три літа» Т. Шевченка була
пророчою книгою поета, співця України,
правди і свободи. Микола Іванович стверджував, що поезія Т. Шевченка – справжня, «і не загасить її світоча ніяка історична чи моральна вуглекислота, бо цей
світоч горить незгасним вогнем – вогнем
Прометея...».
Висновки. Автор «Трьох літ» постає
в романтичній іпостасі пророка свободи націй; його особа самопроєктується
в ліричних героїв віршів і поем збірки.
Одухотворений, сумовитий вираз обличчя Т. Шевченка на його «Автопортреті зі
свічкою» розкриває переконання поета і
художника: він добровільно бере на себе
місію слугувати суспільному прозрінню
людей. Адже всі ми гості на цьому святі
життя.
З давніх-давен світова література,
починаючи з Гомера та Гесіода, опрацьовувала універсальний міфологічний сюжет про ідеальну епоху, «золо-
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ми до Кавказьких гір. Наслав орла, який
щоночі видовбував серце й печінку титанові, а зранку Прометей оживав. Через
багато років Прометея визволив могутній
герой Геракл. Зловісний орел-чорнокрилець, що видовбує очі загиблим козакам
українських дум, у поетичній творчості
Т. Шевченка періоду «Трьох літ» зливається з образом двоголового орла – герба
Російської імперії.
«У поемі «Кавказ» народ виступає грізною, життєдайною, але закованою в кайдани силою». Проте «поет вірить у наступну перемогу народів-титанів, у перемогу
історичної правди» [17, с. 172–173].
Прометеївський визвольний вогонь, світоч правди і волі, несе Україні й людству
Т. Шевченко. Очевидність цього підкреслює його зображення на «Автопортреті
зі свічкою» 1845 року, одночасно зі створенням якого написана й поема «Кавказ»:
«За горами гори, хмарою повиті, / Засіяні
горем, кровію политі. / Споконвіку
Прометея / Там орел карає, / Що день
божий добрі ребра / Й серце розбиває. /
Розбиває, та не вип’є / Живущої крові – /
Воно знову оживає / І сміється знову. /
Не вмирає душа наша, / Не вмирає воля».
Так Т. Шевченко перетворив символічний
образ титана Прометея на метафору народу, який виборює свою свободу і тому
невмирущий у віках.
М. Костомаров у «Спогадах про двох
малярів» поділився враженнями від поезії Т. Шевченка періоду «трьох літ»: «…
Тарас Григорович прочитав мені свої
недруковані вірші. Мене охопив страх.
Я побачив, що муза Шевченка роздирала завісу народного життя. І страшно,
і солодко, і боляче, і захоплююче було
зазирнути туди!!! Поезія завжди йде вперед, завжди зважується на сміливу справу;
за нею йдуть історія, наука і практичний
труд». Історик наголошував на здатності
Шевченкової поетичної інтуїції прозирати
в минулі та прийдешні епохи, передбачати, пробуджувати майбутній суспіль-
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тий вік» життя людства, «початок часів».
Т. Шевченко таку епоху побачив у недалекому національному минулому, у добі
Гетьманщини. Поет вважав фатальним
історичним моментом у зразковій козацькій добі той, коли Б. Хмельницький учинив помилку на Переяславській раді, унаслідок якої Україна втратила державність.
Повертаючись до тих часів думкою, спогадом, поет ніби здійснює ритуал з метою

змінити суспільну свідомість і виправити
трагічну помилку в ході історії…
Отже, при порівняльному літературознавчому та мистецтвознавчому аналізі поетичної збірки «Три літа» з пророчою книгою Єремії (скорочений варіант
цього розділу Біблії у збірці «Четьї-Мінеї»)
виявляються паралелі до поезій «Чигрине,
Чигрине», «Кавказ», «Заповіт» і «Холодний
яр» Т. Шевченка.
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ІВАН ДЗЮБА

(26.07.1931 – 22.02.2022)

Колектив Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України глибоко сумує через непоправну втрату – 22 лютого 2022 року на дев’яносто
першому році відійшов у вічність Герой України, академік НАН України, радник президії
НАН України, видатний учений-літературознавець, культуролог, громадський та державний
діяч Іван Михайлович Дзюба. Сповнений важких випробувань життєвий шлях цього
високоінтелектуального та ініціативного представника української нації є прикладом стійкості в
обстоюванні беззаперечних людських прав і свобод за умов тоталітарного радянського режиму,
взірцем активної патріотичної позиції в утвердженні та розвитку науково-культурного потенціалу
незалежної України.
Народився Іван Михайлович 26 липня 1931 року в с. Миколаївка Волноваського району
Донецької області в робітничій сім’ї. У страшні часи Голодомору його родина була змушена
переїхати в сусіднє селище Новотроїцьке, згодом мешкала в смт Оленівські Кар’єри (тепер −
м. Докучаєвськ), де І. Дзюба закінчив середню школу. Допитливий юнак продовжив свою освіту
на філологічному факультеті Донецького педагогічного інституту, який закінчив у 1953 році,
а згодом вступив до аспірантури академічного Інституту літератури імені Тараса Шевченка.
Із 1957 року Іван Дзюба працював у видавничій сфері як редактор відділу літератури і критики
видавництва «Дніпро» та завідувач відділу критики журналу «Вітчизна» (1957–1962), звідки
12 4
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був звільнений радянськими посадовцями за «ідеологічні помилки». Упродовж 1964–1965 років
працював літературним консультантом видавництва «Молодь», знову був усунений від роботи
за участь у протестах проти політичних арештів української інтелігенції. 4 вересня 1965 року під
час київської прем’єри фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна»
виступив зі сцени разом із Василем Стусом і В’ячеславом Чорноволом, виголосивши перший у
СРСР публічний протест проти політики влади, у якому оприлюднив інформацію про таємні
затримання української творчої молоді. Цього ж року Іван Михайлович написав свій знаменитий
памфлет «Інтернаціоналізм чи русифікація?», присвячений негативним тенденціям національних
відносин радянського соціалістичного суспільства, що був адресований автором до найвищого
державного керівництва. Цей твір став популярним маніфестом українського шістдесятництва,
що поширювався «самвидавом» та був опублікований за кордоном (Лондон, 1968 р.).
Протягом 1966–1969 років Іван Дзюба працював коректором у редакції «Українського
біохімічного журналу», у 1969–1972 роках − редактором видавництва «Дніпро». У січні
1972 року під час другої хвилі арештів учасників шістдесятницького руху був звільнений з роботи.
Тоталітарна влада знову звернулася до ідей його твору «Інтернаціоналізм чи русифікація?»,
уважаючи його «пасквілем на радянську дійсність». За цим «вердиктом» Івана Михайловича
було заарештовано й засуджено до п’яти років таборів суворого режиму; після багатомісячного
перебування в ізоляторі КДБ його випустили на волю. За сприяння авіаконструктора Олега
Антонова Іван Дзюба повернувся до праці, ставши коректором багатотиражки Київського
авіазаводу.
У 1970–1980-х роках, не маючи дозволу публікуватися з питань українського літературномистецького процесу, І. Дзюба почав досліджувати творчість письменників інших народів СРСР,
передусім Кавказу й Середньої Азії. У ґрунтовних розвідках про літературну творчість вірмен,
казахів, якутів, осетинів, а також литовців, естонців, білорусів учений прагнув висвітлити історичну
долю кожного народу, його мови та культури. Наприкінці радянської доби Іван Михайлович знову
утвердився в українській пресі як літературний критик і публіцист. Восени 1989 року він став
одним із засновників «Народного руху України».
З початком національного відродження кінця ХХ ст. І. Дзюба був одним із ключових діячів
культурного й громадського життя України. Він був першим президентом Республіканської
асоціації україністів (1988−1991); Міністром культури України (з грудня 1992 р. по серпень
1994 р.), головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (з 1999 р. по
серпень 2005 р.).
У 1992 році Іван Михайлович Дзюба був обраний академіком Національної академії наук
України. Упродовж 1997–2004 років, активно долучаючись до справи організації наукової
діяльності, І. Дзюба був академіком-секретарем Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
НАН України; у 2004–2009 роках був членом президії НАН України, провідним науковим
співробітником Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, у 2009–2022 роках −
радником президії НАН України. Протягом 2010–2022 років Іван Дзюба також працював на посаді
головного наукового співробітника відділу теорії та методології створення енциклопедичних
видань Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, був співголовою Головної
редакційної колегії «Енциклопедії сучасної України».
За активну творчу кар’єру Іван Дзюба опублікував 400 наукових праць, у тому числі понад
20 монографій, які були присвячені питанням історії та сучасного стану української літератури й
культури. Найвідомішими його роботами є літературно-критичний збірник ««Звичайна людина»
чи міщанин?» (1959), «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1965), «Грані кристала» (1978), «На
пульсі доби» (1981), «Автографи відродження» (1986), «Між культурою і політикою» (1998),
«Пастка: тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна» (2003), «З криниці літ» (у
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3-х томах) (2006–2007), «Тарас Шевченко. Життя і творчість» (2008), «Нагнітання мороку.
Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів століття ХХІ» (2011), «Донецька рана
України: Історико-культурологічні есеї» (2015), «Чорний романтик Сергій Жадан» (2017) та ін.
Ґрунтовна наукова діяльність І. Дзюби була неодноразово відзначена різними престижними
нагородами: премією в галузі літературно-художньої критики імені академіка О. І. Білецького
(1987), Державною премією України ім. Т. Шевченка (1991), Міжнародною премією Фонду О. і
Т. Антоновичів (США, 1992). У 2001 році Іванові Михайловичу Дзюбі присвоєно звання Героя
України з врученням ордена Держави, у 2009-му нагороджено орденом Свободи, у 2022-му −
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (посмертно).
Протягом усього життя Іван Михайлович був прикладом відданого служіння Україні,
утверджував високі критерії наукової діяльності, гуманізм та духовні чесноти, що їх прищеплював
як умілий педагог усім довкола.
Висловлюємо глибокий жаль, скорботу та щирі співчуття родині й близьким, соратникам і
учням Великого українця.
Вічна пам’ять! Царство Небесне його душі!

IM
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СОФІЯ ГРИЦА

(05.12.1932 – 05.03.2022)

5 березня 2022 року відійшла у вічність видатна дослідниця українського музичного фольклору, член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор, лауреат премій ім. М. Лисенка та Ф. Колесси Софія Йосипівна Грица. Прикро, що сталося це в її ювілейний рік – 5 грудня
цього року їй би виповнилося 90 років. Її світлий розум до останнього генерував наукові ідеї: не
так давно (ще влітку минулого року) вона писала статті до чергового тому Музичної енциклопедії, восени брала участь у конференції «Проблеми кобзарознавства та етноінструментології».
Як завжди, дуже прискіпливо ставилася до кожного слова, шліфуючи текст, аби донести свою
думку якомога точніше. Були плани підготувати до друку неопубліковані матеріали, яких у неї залишилося чимало. І ось... її вже немає. Вона стала жертвою війни, розв’язаної РФ на землі України,
яку вона любила понад усе… Серце і душа не витримали такого лиха.
Перу Софії Йосипівни належить 9 індивідуальних монографій, серед яких – «Філарет Михайлович Колесса», «Мелос української народної епіки», «Фольклор у просторі і часі», «Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв’язку з етнографічним регіонуванням України», «Леся
Дичко в житті і творчості» та ін. Остання її праця – «Необрядовий фольклор західних регіонів
України», у якій подано транскрипції 366 пісень, зібраних нею впродовж життя, з детальними
коментарями, що є зразком для етномузикологів, з надзвичайно цікавими статтями, де вона поділилася своїми спогадами про експедиційну роботу, виконавців, пам’ять про яких пронесла крізь
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усе життя, та роздумами про необрядову пісенність. Окремо слід сказати про надзвичайно складну й відповідальну наукову роботу над підготовкою до друку праць Ф. Колесси, таких як «Мелодії
українських народних дум», «Музикознавчі праці», «Музичний фольклор з Полісся у записах
Ф. Колесси та К. Мошинського». Вона також була співавтором багатьох колективних монографій,
збірників, автором статей до енциклопедій та близько 300 статей у наукових збірниках та періодичних виданнях.
С. Грица була наставницею наукової школи музичного епікознавства, теорії пісенної парадигми та методики структурно-типологічного аналізу думового й пісенного мелосу; керівником понад 20 докторських і кандидатських дисертацій, численних магістерських і дипломних робіт, автором опонентських відгуків, рецензій на збірники та монографії.
Її ім’я ще в 1980-х роках стало відоме широкому колу шанувальників українського музичного фольклору завдяки радіоконкурсу «Золоті ключі», незмінною ведучою якої вона була понад
десять років. Щонеділі в прямому ефірі в доступній і водночас глибоко науковій формі вона коментувала автентичний спів численних виконавців з усіх регіонів України. Софію Йосипівну так
любили слухачі, що один із поціновувачів цих передач, полтавський селекціонер півоній, назвав її
іменем свій новий сорт. Можливо, ще тоді в неї зародилася ідея створення регіонально-жанрової
антології українського музичного фольклору, над утіленням якої створений з її ініціативи відділ
етномузикології почав працювати з 2009 року.
Соіфя Йосипівна прожила цікаве, насичене життя; інколи ділилася спогадами, починала писати автобіографію, але не встигла. Вона залишила по собі вагомий слід у науці, виховала когорту
учнів, які продовжуватимуть розвивати її ідеї.
Наукова спадщина дослідниці, як часто це буває, недооцінена за життя й потребує глибокого
осмислення, публікації розвідок, які вона не встигла надрукувати, а найкраще – видання зібрання
статей, які розпорошені по різних збірниках, часописах, що виходили невеличкими накладами.
Земля пером Вам, дорога наша Софіє Йосипівно! Пам’ять про Вашу мудрість, людяність і наставництво навічно залишиться в наших вдячних серцях.
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Вимоги до наукових статей*, що подаються в журнал
«Народна творчість та етнологія»
Оформлення
Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище,
а також роздруковується на папері формату А4 шрифтом Times New Roman, кеглем 14
(малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5, без переносів. Сторінки обов’язково
мають бути пронумеровані (унизу сторінки, праворуч).
Розміри полів:
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- ліве – 30 мм;
- праве – 15 мм;
- верхнє – 20 мм;
- нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково додаються:

– інформація про автора / авторів українською та англійською мовами:
прізвище та ім’я (повністю); вчений ступінь (якщо є); посада та місце роботи; телефон;
електронна адреса;
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- розгорнуті анотації українською та англійською мовами, обсягом не менше ніж 1800
знаків кожна;
- ключові слова українською та англійською мовами;

- список літератури,
та ДСТУ 3582:2013;

оформлений

згідно

з

вимогами

ДСТУ

8302:2015

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

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам
чинного правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст,
правильність написання власних назв (прізвища, імена, географічні назви,
назви закладів тощо) та висновки відповідальність несе автор /автори.
Ілюстрації до статей мають бути подані окремими файлами у форматі .jpg / jpeg або .tif /
.tiff роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.
Докладніше див.: http: // www.etnolog.org.ua
* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкованого аркуша.
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Наукове видання

FE
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січень-березень
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На обкладинці світлина Андрія Наумова (Олена Скорікова в костюмі початку
ХХ ст.), зроблена під час експедиційного обстеження в с. Рожнів Косівського р-ну
Івано-Франківської обл. 2010 р. З архіву Марії Пилипчак

Формат 60×84/8, 205×290 мм
Умов. друк. арк. 15,81
Обл. вид. арк. 12,81
Наклад 280 прим.
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