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Анотація / Abstract

статтю присвячено проблемі взаємодії українського суспільства з власними уявленнями про радянське минуле. 
Зокрема, опираючись на антропологічне трактування поняття «міф», згідно з яким, міфом є історія чи оповідь, яка 
має сакральний характер для конкретної соціальної групи чи спільноти, розглянуто три приклади радянських міфів: 
1) про сталіна як великого вождя, 2) про націоналізм, 3) радянський наратив про минуле України. Важливим аспек-
том цієї статті є аналіз саме пострадянської динаміки цих міфів, тобто їхньої трансформації в умовах, які нагадують 
постколоніальність у країнах африки та азії, що були в минулому колоніями європейських країн. Зокрема, уявлення 
про сталіна як великого вождя може слугувати прикладом співіснування короткого та розширеного оповідань міфу. 
Це розрізнення було запроваджене Броніславом Маліновським та Морісом леєнгардтом для позначення міфів, які 
або набули чіткої форми наративу (коротке оповідання), або існують у формі нечітко окреслених уявлень та переко-
нань у свідомості людей (розширене оповідання). аналіз динаміки ставлення до сталіна в українському суспільстві 
протягом 1991–2016 років дозволяє виявити соціальні фактори, які в пострадянський період визначали позитивне та 
негативне ставлення до нього. Зокрема, показано, що фактор ідентичності після 2000-х років є ключовим: якщо лю-
дина ідентифікує себе з українською нацією, то її ставлення до сталіна є виразно негативним. аналіз основних нара-
тивів про минуле України та сприйняття поняття «націоналізм» в українському суспільстві підтверджує коректність 
використання постколоніального підходу до осмислення українського суспільстві протягом 1991–2022 років. Зо-
крема, отримали підтвердження тези Ґаятрі чакраворті співак та едварда саїда про те, що панування колонізаторів 
зберігається в сфері культури навіть тоді, коли нація вже здобула політичну незалежність. по-перше, нація продовжує 
користуватися «мовою» колонізаторів, тобто перебувати в полі смислів, нав’язаними колонізаторами. саме такою 

М іфи ра д я нс ької доби. сп рост у ва н н я  
та розві н ч у ва н н я в пост колон і а л ьн и й 

п еріод

УДК  314.113:323.15+316.323.83]:930.23(477+57)

Бібліографічний опис:

судин, д. (2023) Міфи радянської доби. спростування та розвінчування в постколоніальний період. 
Народна творчість та етнологія, 1 (397), 5–16.

Sudyn, D. (2023) myths of the Soviet era. refutation and Debunking in the Postcolonial Period. Folk Art and 
Ethnology, 1 (397), 5–16.
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поняття міфу є одним з найбільш багато-
значних у соціальних та гуманітарних нау-
ках. За розмаїттям смислів його можна порів-
няти хіба що з поняттям «ідентичність» або 
«культура». Утім, у цьому тексті я викорис-
товуватиму це поняття в  антропологічному 
значенні, тобто як історію чи оповідь, яка 
має сакральний характер для конкретної 
соціальної групи або спільноти. Важливо 
враховувати розрізнення, запропоноване  – 
незалежно один від одного – двома антропо-
логами першої половини хх ст. Броніславом 
Маліновським та Морісом леєнгардтом. 
Згідно з ними, потрібно розрізняти корот-
ке та розширене оповідання в  міфі. Інакше 
кажучи, коротке оповідання  – це і є опо-
відь, яка має певну структуру, а  тому може 
бути переказаною однією людиною іншій. 
Натомість розширене оповідання  – це пев-
ний запас знань, наявність у свідомості інди-
віда, що не може набути форми наративу [12; 
13]. У  цьому тексті я не зосереджуватимуся 

на протиставленні чи розрізненні цих двох 
форм міфів. Утім, одразу проілюструю, як 
виглядає довге оповідання. одним з важли-
вих радянських міфів був міф про сталіна 
як видатного чи великого вождя. За часів 
самого сталіна цей міф мав форму коротко-
го оповідання. Власне, через це хрущов і 
говорив на хх з’їзді кпРс про культ особи. 
Натомість за Брежнєва міф про сталіна існу-
вав у формі розширеного оповідання: попри 
те що таких хвалебних оповідей про сталіна, 
як і в 1930-х роках, не існувало, його позитив-
ний образ неявно культивувався в сРсР. 

після розпаду Радянського союзу 
його міфи продовжували існувати  – част-
ково через автономність культурної сфери 
щодо соціальної чи політичної, а  частково 
через існування політичних сил, які праг-
нули відновити радянський соціальний та 
політичний устрій. саме тому наприкінці 
1980-х років відбувалося потужне розвінчу-
вання радянських міфів  – спершу в рамках 

є доля поняття «націоналізм», яке до 2014 року сприймалося в українському суспільстві переважно в радянському 
ключі. співіснування шістьох наративів про минуле України, де лише два мають виразно радянське забарвлення, до-
зволяє зрозуміти механізми деколонізації, які відбувалися в українському суспільстві до 2014 року.

Ключові слова: націоналізм, сталін, міф, історичний міф, національний міф, історична пам’ять, історичний на-
ратив, постколоніалізм.

The article deals with the problem of ukrainian society’s interaction with its own ideas about the Soviet past. In 
particular, based on the anthropological interpretation of the myth notion (according to which a myth is a story or narrative 
that has a sacral character for a specific social group or community), three examples of Soviet myths are considered: 1) about 
Stalin as a great leader; 2) about nationalism; 3) the Soviet narrative about ukraine’s past. an important aspect of this 
article is the analysis of the post-Soviet dynamics of these myths, i.e., their transformation in conditions reminiscent of post-
colonialism in countries of africa and asia, which were colonies of european countries in the past. In particular, the idea 
of Stalin as a great leader can serve as an example of coexistence of short and extended stories of a myth. This distinction 
was introduced by Bronisław malinowski and maurice leenhardt to denote myths that have either taken the form of a clear 
narrative (short story) or exist, in people’s minds, in the form of vague ideas and beliefs (extended story). The analysis of 
dynamics of attitudes toward Stalin in ukrainian society throughout 1991–2016 allows us to identify social factors, which 
determined positive and negative attitudes toward him in the post-Soviet period. In particular, it is shown that upon the 
2000s the identity factor is crucial: if a person identifies him- or herself with the ukrainian nation, his/her attitude towards 
Stalin is clearly negative. The analysis of both the main narratives about ukraine’s past and the perception of the nationalism 
concept in ukrainian society proves the accuracy of using the post-colonial approach to the understanding of ukrainian 
society during 1991–2022. In particular, the theses of Gayatri Chakravorty Spivak and edward Said that the domination of 
colonizers in the sphere of culture persists even in the case a nation has already gained political independence, have been 
confirmed. First, the nation keeps using the language of colonizers, i.e., keeps staying in the field of meanings imposed by 
colonizers. Such is the fate of the nationalism concept, which until 2014 had been perceived in ukrainian society mainly 
in a Soviet way. The co-existence of six narratives about ukraine’s past, of which only 2 were distinctly Soviet, allows us to 
understand the mechanisms of decolonization that took place in ukrainian society before 2014.

keywords: nationalism, Stalin, myth, historical myth, national myth, historical memory, historical narrative, 
postcolonialism.
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Данило СуДин

«перебудови», а  після 1991  року  – і  в  неза-
лежній Україні. Утім, у випадку розвінчуван-
ня потрібно окремо розглядати щонайменше 
три рівні:

● наукові дослідження, 
● історична політика,
● історична свідомість суспільства 1.
Ці три рівні між собою тісно пов’язані. 

Наукові дослідження переважно є основою 
таких розвінчувань, але основний для них 
виклик  – потрапити до суспільної свідо-
мості. Зводити цей виклик лише до популя-
ризації наукових напрацювань не можна, 
оскільки таке розвінчування мусить мати 
системний та організований характер, що 
вимагає втручання держави в цей процес 
і проведення нею історичної політики, яка б, 
з одного боку, доносила вже здійснені дослі-
дження до суспільства, а з другого, – пропо-
нувала науковому співтовариству ті чи інші 
пріоритетні теми для досліджень. Третьою 
складовою є розвінчування цих міфів в істо-
ричній свідомості суспільства. попри те що, 
на перший погляд, роль суспільства вида-
ється повністю пасивною в цьому процесі – 
просто сприймати розвінчування, здійснені 
науковцями та науковицями й донесені до 
суспільства за допомогою історичної політи-
ки, насправді суспільство є активним учас-
ником цього процесу. адже люди не є просто 
«посудинами», які науковці та науковиці 
наповнюють знаннями за допомогою істо-
ричної політики, також вони активно від-
бирають, якій інформації вірити, а якій – ні. 
І критерії, якими вони керуються, не завжди 
відповідають логіці наукового досліджен-
ня. Утім, цей рівень найчастіше не беруть 
до уваги, коли досліджують розвінчування 
радянських міфів. Більшість студій зосеред-
жуються чи на першому рівні (наукові роз-
відки), чи на другому рівні (вивчення істо-
ричної політики), причому другий рівень 
виявляється менш дослідженим 2.

У цьому тексті я зосереджуюся виключ-
но на третьому рівні: як відбуваються зміни 
в історичній свідомості українського сус-
пільства. У  цьому контексті дуже важли-

вими є саме постколоніальні студії. попри 
те що найчастіше в них до поля зору потра-
пляє або те, як колонізатори бачать / опису-
ють колонізованих, або те, як колонізовані 
чинять опір такому погляду на себе, існує 
ще один важливий аспект постколоніаль-
них студій: яким чином колонізовані сприй-
мають самі себе, ураховуючи погляд колоні-
заторів. У цьому плані ключовими є тексти 
Ґаятрі чакраворті співак «чи може під-
порядковане промовляти»  [16] та едварда 
саїда «культура й імперіалізм»  [6]. У  тек-
сті Ґ.  ч.  співак йдеться про те, що колоні-
зованим часто бракує мови для опису свого 
становища. причому мова вживається у 
двох смислах  – на рівні «словника», тобто 
набору понять, якими можна описати влас-
ну ситуацію, та «стилю», тобто існування 
способів висловлювати ті чи інші погля-
ди та думки. Натомість саїд наголошує на 
тому, що часто колонізовані  – навіть після 
звільнення від панування колонізаторів  – 
описують свою історію як реакцію на діяль-
ність останніх. Тобто колонізовані й далі 
приймають погляд колонізаторів, але обер-
тають його навспак. попри те що це вигля-
дає звільненням від панування, насправді 
залежність і далі зберігається, адже коло-
нізовані продовжують рівнятися на погляд 
колонізаторів, далі перебувають в орбіті 
колишньої метрополії. Відтак справжнє 
звільнення передбачає сприйняття коло-
нізованими своєї історії як самодостатньої, 
а також в її цілісності, повноті. 

Виходячи із цих теоретичних передумов, 
я  пропоную розглянути три окремі випад-
ки панування та долання колоніального 
погляду на історію України. Насправді їх 
може бути набагато більше, звісно  ж, але 
ці три доволі промовисто ілюструють і ті 
проблеми, з  якими стикається українське 
суспільство, і  можливі шляхи їх подолань. 
по-перше, це суспільне розуміння поняття 
«націоналізм», по-друге, це міф про три 
«братні народи» чи «возз’єднання України 
та Росії», по-третє, це образ сталіна в 
україн ському суспільстві. Усі три приклади 
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я детальніше розглядав в інших публіка-
ціях [7; 8; 9]. а тому на питаннях методології 
збору даних та їх аналізу я не зупинятимуся 
в цьому тексті: детально ці питання розгля-
нуто у відповідних статтях. У цьому тексті я 
розгляну лише ті аспекти дослідження, які 
стосуються теми розвінчання радянських 
міфів. Наразі лише наголошу, що всі три при-
клади розглянуто на солідному емпірично-
му матеріалі – чи всеукраїнських опитуван-
нях громадської думки 1991–2021 років, чи 
даних проєкту «львів  – донецьк: соціо-
логічний аналіз групових ідентичностей 
та ієрархій суспільних лояльностей» за 
1994, 1999, 2004  роки, причому у 2010 та 
2015 роках географія проєкту розширилася, 
і в дослідження було додано такі міста: київ 
(2010 та 2015 рр.), житомир, херсон (2010) 
та дніпро, харків, одеса (2015). Завдяки 
такому обширному емпіричному матеріалу 
була змога простежити зміни в українсько-
му суспільстві. Інша перевага кількісних 
досліджень  – вони дають змогу виявля-
ти латентні смисли, які самі індивіди не 
усвідомлюють або не хочуть розкривати 
публічно. 

Націоналізм – це одне з понять, яке яскра-
во відображає радянський міф. Зокрема, 
у  радянському дискурсі це поняття завжди 
мало негативні конотації, причому вживало-
ся лише в словосполученні «буржуазний 
націоналізм». постає питання: наскільки 

це радянське розуміння поняття збереглося 
після 1991  року? один із способів це пере-
вірити  – проаналізувати дані опитування 
«львів  – донецьк: соціологічний аналіз 
групових ідентичностей та ієрархій суспіль-
них лояльностей» за 1994, 1999, 2004 та 
2010  роки. Зокрема, у  межах опитування 
людей просили висловити згоду чи незгоду 
із твердженнями, які мають відверто націо-
налістичний характер (наприклад, «Україна 
тільки для українців»), а  також указати, чи 
ідентифікують вони себе з українськими 
націоналістами. Найбільш промовистими є 
дані для м. донецьк, тому подальші результа-
ти стосуватимуться лише цього міста. 

аналіз даних передбачав проведення дис-
кримінантного аналізу  – так званої класи-
фікації «з  навчанням», тобто класифікації 
опитаних за ключовими характеристиками, 
а  далі порівняння отриманих результатів з 
реальним станом справ. Тобто в цьому дослі-
дженні залежною змінною була націоналіс-
тична ідентичність: чи опитані вважають 
себе націоналістами. Таким чином, прово-
дилося порівняння: чи прогноз, зроблений 
на основі згоди або незгоди з націоналістич-
ними твердженнями, співпадає з реальною 
націоналістичною ідентичністю опитаних. 
Іншими словами, чи націоналістичні уста-
новки співпадають з націоналістичною іден-
тичністю. Загалом можна передбачити чоти-
ри можливі результати (див. табл. 1). 

Таблиця 1
Схема класифікації респондентів відповідно до рівня націоналістичних установок  

та націоналістичної ідентичності

Націоналістична ідентичність

так ні

Націоналістичні 
установки

так явні націоналісти латентні націоналісти

ні фальшиві націоналісти не-націоналісти

якщо радянське розуміння понят-
тя «націоналізм» відсутнє, тоді опитані 

будуть або в категорії «явні націоналісти», 
або «не-націоналісти», бо їхні націоналіс-
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тичні установки співпадатимуть з націона-
лістичною ідентичністю. якщо ж радянське 
розуміння поняття «націоналізм» присут-
нє, то існуватиме значна частина опитаних, 
яких можна назвати латентними націона-
лістами: вони підтримують націоналістич-
ні установки, але не вважають себе націо-
налістами. Фальшиві націоналісти  – це 
категорія, яку можна назвати артефактом 
аналізу, тобто хибним результатом, отри-

маним через недосконалість аналітичних 
інструментів. адже важко уявити людину, 
яка вважає себе націоналістом або націо-
налісткою, але не має жодних націоналіс-
тичних установок. Утім, виявилося, що для 
кожного року опитування із 400 опитаних 
лише 7–8  осіб потрапляли в цю категорію. 
Таким чином, проведений аналіз можна 
вважати валідним. Результати відображено 
в табл. 2.

Таблиця 2
Частотний та відсотковий розподіл респондентів

відповідно до їх націоналістичних практик та ідентичностей

№ Тип практик та ідентичностей
1994 1999 2004 2010

n % n % n % n %

1. явні націоналісти 11 2,76 20 5,43 11 3,15 19 5,09

2. латентні націоналісти 85 21,3 126 34,24 59 16,91 156 41,82

3. Не-націоналісти 300 75,19 214 58,15 272 77,94 191 51,21

4. Фальшиві націоналісти 3 0,75 8 2,17 7 2,01 7 1,88

ЗаГалоМ 399 100 368 100 349 100 373 100

Загальні висновки є такими. протягом 
1994–2010  років у м.  донецьку зростала 
частка людей, які поділяли націоналістичні 
настанови, проте частка людей, які вважали 
себе націоналістами, залишалася на низь-
кому рівні, причому була відносно стабіль-
ною. основною причиною є негативне став-
лення до самого поняття «націоналізм». 
Ретельніший аналіз засвідчив, що поняття 
«націоналізм» асоціюється в опитаних із 
ксенофобією та політичним радикалізмом. 
Таким чином, можемо стверджувати, що в 
цьому плані радянські міфи зберігають свою 
тяглість, хоча події 2014–2022 років, очевид-
но, змінюють цю ситуацію. Зокрема, понят-
тя націоналізму вже не матиме негативних 
конотацій, а  асоціюватиметься насамперед 
із захистом власної національної ідентич-
ності.

якщо приклад з поняттям «націона-
лізм»  – це приклад постколоніальної від-

сутності мови (за співак), тобто перебиран-
ня мови та системи значень колонізатора, 
то другий приклад вже стосується ситуації, 
коли колонізовані сприймають свою істо-
рію крізь призму цінностей колонізаторів. 
Мені йдеться про історію міфу про «братні 
народи» чи «возз’єднання» українського та 
російського народів, який був центральним 
для радянського наративу з 1930-х  років  [2; 
10]. аналіз даних дослідження «львів  – 
донецьк – київ – дніпро – харків – одеса: 
соціологічний аналіз групових ідентичнос-
тей та ієрархій суспільних лояльностей» 
(анкетування відбувалося в жовтні – листо-
паді 2015  р.) дозволяє виокремити декілька 
версій історичної пам’яті. У  рамках дослі-
дження опитаних – оцінити, наскільки ті чи 
інші історичні події є важливими для розу-
міння історії України. перелік був таким: 

● київська Русь;
● козацтво; 
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● повстання Мазепи проти петра І;
● переяславський договір між 

Україною і Росією 1654 року;
● Українська Народна Республіка 

(1917–1920);
● Українська Радянська соціалістична 

Республіка;

● проголошення незалежності 
України в 1991 році.
За допомогою експлораторного фактор-

ного аналізу було виокремлено дві моделі 
історичної пам’яті – українську національну 
та радянську. причому кожна з них отрима-
ла по три версії (див. табл. 3 і табл. 4).

Таблиця 3
Версії української національної моделі пам’яті

Змінні
Пострадянська Реалітетна Опору
Л Дн Л Д Дн К О Х

Київська Русь × ×

Козацтво × ×

Повстання Івана Мазепи × × × ×

Переяславський договір 1654 р.

УНР × × × × × ×

УРСР × ×

Проголошення незалежності в 
1991 р. × × × ×

× – ключові для версії елементи
л – львів, д – донецьк, к – київ, о – одеса, дн – дніпро, х – харків.

Таблиця 4
Версії радянської моделі пам’яті

Змінні
Українська Братніх народів Возз’єднання
Д К Х О К Дн

Київська Русь × × × ×

Козацтво × ×

Повстання Івана Мазепи

Переяславський договір 1654 р. × × × ×

УНР 

УРСР × × × ×

Проголошення незалежності в 
1991 р.

× – ключові для версії елементи
л – львів, д – донецьк, к – київ, о – одеса, дн – дніпро, х – харків.
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Загалом ці дві моделі історичної пам’яті 
плавно перетікають одна в одну. Зокрема, 
якщо в українській національній пам’яті у вер-
сії опору йдеться про опір колонізаторам (і тут 
ключовими є повстання Івана Мазепи, УНР 
та проголошення незалежності 1991  р.), то в 
реалітетній версії спостерігається усвідомлен-
ня важливості радянського періоду в історії 
сучасної України, адже перебування у складі 
сРсР неминуче позначилося на всіх сферах 
життя в Україні. Тому для реалітетної версії 
ключовими є УНР та УРсР. а ось пострадян-
ська версія української національної пам’яті 
нагадує радянський наратив, з якого було вилу-
чено радянське, але не було включено нічого 
специфічно українського. Тому тут ключо-
ві – київська Русь та козацтво, які є важливи-
ми елементами також радянського наративу, 
зокрема української версії радянської моделі 
пам’яті. Розрізнення між цими версіями спи-
ралося на додаткові критерії  – інші варіатив-
ні події, які входять до тієї чи іншої версії 
пам’яті, а також кореляції з твердженнями, що 
описують україно-російські відносини  – про 
що йтиметься далі. крім того, у  радянській 
моделі є ще дві версії  – «братніх народів» та 
«возз’єднання». якщо для першої ключовими 
елементами є київська Русь, переяславський 
договір 1654 року та УРсР, то для другої – лише 
переяславський договір 1654  року та УРсР. 
Різниця між цими версіями полягає в тому, 
що у випадку «братніх народів» мовиться про 
визнання існування української нації, але вод-
ночас побутує переконання, що вона має бути 
«братньою» щодо російської. а  от у випадку 
«возз’єднання» йдеться про повну підпоряд-
кованість української нації російській. 

На основі цього аналізу можна дійти пер-
шого важливого висновку. Загалом в Україні 
спостерігалася «гібридизація» чи «амаль-
гамація» українського та радянського нара-
тивів. Між ними не було чіткого поділу, 
фактично пострадянська версія української 
моделі пам’яті є доволі близькою до радян-
ського наративу. Таким чином, дві версії 
є явно українськими  – опору та реалітет-
на, але решта чотири тією чи іншою мірою 

містять у собі радянський наратив. Це і є 
ситуація, про яку писав саїд: колонізовані 
приймають погляд колонізатора. 

Утім, не потрібно спрощувати, що біль-
шість цих наративів є проросійськими. 
Насправді йдеться про ситуацію роздвоєної 
свідомості, властивої для підпорядкованих 
груп. Щоб зрозуміти, наскільки ці версії 
історичної пам’яті є проросійськими чи про-
українськими, потрібно розрахувати коре-
ляцію з низкою тверджень, які описують 
україно-російські відносини 3:

● Українці і росіяни мають однакову 
у своїй основі історію, культуру і мову 
(hist);

● Україна і Росія мають бути однією 
країною (ties);

● Росія завжди експлуатувала нас 
(exploit);

● Українці як етнічна група є більш 
демократичними, ніж росіяни (democr);

● Україна тільки для українців (exclus);
● сталіна звинувачують у тому, що він 

не робив (stalin);
● Україна ніколи не зможе настіль-

ки розвинути свою культуру, щоб бути 
рівно значною з високим статусом росій-
ської культури (culture);

● Росіяни та українці є двома братніми 
народами, які повинні щасливо жити в 
одній країні (fratern).
Результати кореляційного аналізу (рис. 1 

та рис.  2) демонструють, що дві моделі 
пам’яті проглядаються, але українська вер-
сія радянської моделі пам’яті займає про-
міжну позицію: носії цієї моделі пам’яті 
в одних питаннях є проукраїнськими, а  в 
інших  – проросійськими. Таким чином, ми 
бачимо, як суспільство поступово відходить 
від погляду колонізаторів на українську істо-
рію. Фактично злам 2022 року, який відбувся 
в ставленні до російського та радянського 
вимірів українського минулого, не є несподі-
ваним, а випливає з тих процесів, які відбува-
лися в суспільстві і до того. Інакше кажучи, 
ситуація роздвоєності долається і стає більш 
визначеною та переважно проукраїнською. 
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Рисунок 1

Рисунок 2

для перевірки цього висновку найкра-
ще звернутися до аналізу трансформацій 
образу сталіна в українському суспільстві 

з 1991  року. Загалом траєкторія цих змін 
є нелінійною (див. рис. 3).

Рисунок 3
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як бачимо, до початку ххІ  ст. повіль-
но зростала частка українців, які вва-
жали сталіна великим вождем: від 27 % 
у  1991  році до 39 % у 2002  році. І  лише 
після 2014  року відбулося різке зменшення 
цієї групи людей. коректність цієї тенден-
ції можна простежити і на прикладі іншо-
го питання  – про ставлення до сталіна. 

Фактично ці два індикатори пов’язані між 
собою. 

причому наведена на рис.  3 тенденція 
є  спільною для всіх поколінь. На рис.  4 пред-
ставлено дані для 8  вікових когорт. Тобто 
когорта 1 – люди, яким було від 20 до 29 років 
у 1991 році, когорта 2 – люди, яким було від 
30 до 39 років у 1991 році тощо. 

Рисунок 4

пояснення цієї тенденції потрібно шука-
ти в тому, як сприймається сталін україн-
ським суспільством. для цього було здійсне-
но регресійний аналіз даних соціологічних 
опитувань відповідно до такого переліку 
чинників, які можуть впливати на сприйнят-
тя особи сталіна:

● соціальна справедливість:
 ○ матеріальний стан;
 ○ онтологічна безпека 4;
● авторитаризм;
● консерватизм;
● ідентичність:
 ○ «братні народи»;
 ○ самоідентифікація.
Різні чинники відігравали ключову 

роль у сприйнятті образу сталіна після 

1991  року. Зокрема, найголовнішим факто-
ром у 1990-х  роках був консерватизм: при-
хильники консервативних цінностей та 
установок більш позитивно ставилися до 
сталіна. Фактор ідентичності – у формі при-
йняття чи відкидання ідеї «братніх наро-
дів» – був другорядним. Ті, хто погоджува-
лися з тим, що Україна та Росія є частиною 
«східнослов’янської спільноти», більш пози-
тивно ставилися до сталіна. Утім, до ххІ ст. 
фактор ідентичності залишався другоряд-
ним і почав відігравати головну роль після 
2002  року. при цьому значення чинника 
консерватизму в той час постійно зменшу-
ється, а  після 2006  року фактично зникає. 
Натомість 2006 року з’являється новий чин-
ник, який визначає ставлення до сталіна  – 



14

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 (Pr I N t) * I S S N 2 6 6 4 - 42 82 (oN l I N e) * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 019 

14

I S S N (pr I N t) 2 6 6 4 - 42 82 * I S S N (oN l I N e) 278 6 - 6181 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 1/2 0 2 3

авторитаризм: ті, хто більш схильні до авто-
ритаризму й більш прихильно ставляться 
до сталіна. Ще одним важливим фактором 
є соціальна несправедливість: чим гірше 
в людей матеріальне становище, або чим 
менше вони відчувають онтологічну без-
пеку, тим вони прихильніше ставляться до 
сталіна. 

якщо в 1990-х роках консерватизм дифе-
ренціював доволі сильно ставлення до 
сталіна, то у ххІ ст. він уже не такий дифе-
ренціюючий. Інакше кажучи, у 2000-х роках 
опитані, які були на різних кінцях шкали 
консерватизму, мали подібніше ставлення до 
сталіна, ніж у 1990-х  роках. Таким чином, 
сталін перестає сприйматися виключно як 
«ікона» для прихильників консерватив-
них цінностей. Натомість у цей час дифе-
ренціюючим фактором стає ідентичність. 
У 1990-х роках прихильники та противники 
ідеї «братніх народів» були ближчими у 
своєму ставленні до сталіна, ніж на почат-
ку ххІ  ст., коли противники ідентичності 
«братніх народів» почали значно негатив-
ніше ставитися до сталіна. Цю відмінність 
можна пояснити тим, що 1991 року на хвилі 
«перебудови» панувало негативне став-
лення до сталіна  – через відкриття архівів 
та оприлюднення масштабів і деталей ста-
лінського терору й репресій. отже, і  при-
хильники окремої української ідентичності, 
і  прихильники «братніх народів» ставили-
ся однаково негативно до сталіна. проте 
у ххІ  ст. роль сталіна в українському та 
російському проєктах ідентичності змі-
нюється. Завдяки інформаційній кампанії, 
розпочатій за президента Віктора Ющенка, 
щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 
1932–1933 років сталін стає негативним мар-
кером української ідентичності. Натомість у 
Росії – тобто в ідентичності «братніх наро-
дів»  – сталін сприймається позитивною 
фігурою. 

основну роль відіграло негативне став-
лення до сРсР, зумовлене кризовими 
процесами часів «застою», а  також роз-
криттям злочинів сталінізму в часи «пере-

будови». Можемо припустити, що в цих 
умовах сталін був символом усіх недоліків 
радянської системи. протягом 1990-х років 
змінилися соціальні умови і ставлення до 
сталіна. Фактор консерватизму зменшу-
вав свою роль аж до повного зникнення в 
середині 2000-х років. Натомість головним 
чинником стала ідентичність. Можемо при-
пустити, що тут ключову роль відіграли як 
зовнішні, так і внутрішні процеси. Зовнішні 
стосуються соціальних та політичних про-
цесів у Росії, де відбулася своєрідна реа-
білітація сталіна як ідеального керівника 
держави. Це зумовлено бажанням росій-
ської влади використати образ сталіна для 
власної легітимації. Внутрішні ж проце-
си стосуються українського суспільства, 
а  точніше  – політики президента Віктора 
Ющенка щодо вшанування пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 років. Таким чином, 
сталін почав відігравати важливу роль у 
проєктах ідентичності, причому в україн-
ській ідентичності він був однозначно нега-
тивною фігурою, а в російському проєкті – 
позитивною. отже, ставлення до сталіна 
стало маркером ідентичності. проте напри-
кінці 1990-х  – на початку 2000-х років 
сталін також був символом цінностей соці-
альної справедливості. позитивне ставлен-
ня до нього було більш притаманне людям, 
які відчували себе обділеними  – чи в мате-
ріальному плані, чи в плані соціальної без-
пеки. Тобто на певний час сталін знову 
став символом сРсР, але цього разу  – як 
вираження бажання соціального захисту. 
проте із середини 2000-х років цей чинник 
однозначно поступається фактору ідентич-
ності. хоча із середини 2000-х років спосте-
рігаємо ще одну важливу зміну: важливим 
чинником ставлення до сталіна стає авто-
ритаризм, тобто прихильники авторитариз-
му більш прихильно ставляться до сталіна, 
ніж противники. Можемо припустити, що 
це пов’язано з антидемократичними тен-
денціями в Росії, де демократія відверто 
критикується як шкідливий соціальний 
порядок.



1515

Данило СуДин

1 поняття «історична свідомість» я використовую в значенні, запропонованому йорном Рюзеном [5]. див. та-
кож: [14; 15]. 

2 серед ключових робіт варто відзначити: [1; 3; 4].
3 У дужках вказано умовні позначення цих тверджень, які використані на рис. 1 та рис. 2.
4 поняття застосовується в значенні, яке запропонував ентоні Ґідденс [11].
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Джерела та література

Таким чином, у  ставленні до сталіна 
можемо виокремити декілька періодів:

● негативне ставлення ранніх 1990-х, 
зумовлене негативним ставленням до 
сРсР;

● ресталінізація протягом пізніх 
1990-х  – ранніх 2000-х, зумовлена розча-
руванням у демократії, а також зменшен-
ням онтологічної безпеки та матеріальної 
забезпеченості;

● повільна десталінізація кінця 
2000-х  – початку 2010-х років, зумовле-
на як політикою пам’яті про Голодомор 
1932–1933  років, так і ресталінізацією в 
Росії,

● радикальна десталінізація дру-
гої половини 2010-х років, зумовлена 
Революцією гідності та російсько-україн-
ською війною.

Важливо, що до 2004–2005  років україн-
ське суспільство у своєму ставленні до сталіна 
було подібним до російського. Фактично від-
бувалося те, про що й писав саїд: колонізо-
вані далі сприймають себе крізь оптику коло-
нізаторів. однак після помаранчевої рево-
люції відбувається поступове розходження 
траєкторій двох суспільств. Відмінності ста-
ють дедалі сильнішими після Революції гід-
ності та початку російсько-української війни 
у 2014  році. Більш значимим став фактор 
ідентичності, але також зросла роль чинника 
гуманістичних цінностей, оскільки гідність 
людської особи та права людини почали віді-
гравати ще більшу роль у соціальному житті 
українців та українок. саме це вказує на важ-
ливий етап у деколонізації українського сус-
пільства та подолання ним радянських міфів 
про українське минуле.
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Анотація / Abstract

статтю присвячено виходу у світ діаріуша пилипа орлика. Варшавське видання 2022 року актуалізувало цю іс-
торичну постать не тільки як державного діяча, котрий не припиняв своїх устремлінь у вигнанні, а відтак став засно-
вником української еміграції у європі. але також як письменника, автора літературного твору, яким є по суті його 
діаріуш, один з найбільших в історії світової літератури. до видання ввійшли записи за 1725–1726 роки, коли гетьман 
перебував у вигнанні в салоніках, де, врешті, опинився після знищення 1709 року московськими військами Запо-
розької січі. Ці сторінки Щоденника гнаного гетьмана вперше розшифрувала й відчитала з давньопольської знана 
дослідниця давньої української літератури Валентина соболь. отож, варшавський діаріуш вийшов мовою оригіналу, 
а також зі вставками-листами іншими мовами: латинською, давньоукраїнською, турецькою та французькою. Велике 
коло кореспондентів, зосібна монархів і політиків, які поділяли прагнення гетьмана у створенні антиросійської коалі-
ції, показує, як активно і в кого він шукав підтримки у своєму намаганні відновити українську державність. його най-
старший син Григорій так само, як і батько, змінював міста й держави, утікаючи від московських агентів, що полювали 
світом за мазепинцями. син підтримав справу батька, він став дипломатом.  

Водночас Щоденник пилипа орлика – дуже емоційний документ. Запорозький Гетьман у вигнанні довірив папе-
ру не тільки свої візії відновленої козацької держави, але й болісні роздуми про долю батьківщини. Він з нетерпінням 
і тривогою чекав на побачення із сином, який прибув до нього інкогніто, і залишив про це особливо опоетизовані 
рядки. Що й робить його твір визначним явищем пізнього бароко. 

Важливим завданням є відчитання з рукопису та опублікування цілого тексту діаріуша, який містить понад 3 000 
сторінок, а також його переклад українською мовою. 

Ключові слова: Щоденник, пилип орлик, еміграція, барокова література, Валентина соболь.
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The article is dedicated to the publication of Diariusz by Pylyp Orlyk. The Warsaw edition of 2021 has updated this 
historical figure not only as a statesman who has not stop his aspirations in exile and therefore becomes the founder of 
ukrainian emigration in europe. But also as a writer, the author of a literary work, known essentially as his Diariusz, one 
of the largest in the history of world literature. The edition includes the notes from 1725–1726, when the hetman has been 
in exile in Thessaloniki. he has found himself finally after the destruction of zaporozhian Sich by moscow troops in 1709. 
Valentyna Sobol, a well-known researcher of ancient ukrainian literature, has deciphered and read these pages of the Diary 
by the persecuted hetman from Old Polish for the first time. So, the Warsaw Diariusz has been published in the original 
language, as well as with inset-letters in the other languages: latin, Old ukrainian, turkish and French. a wide circle of 
the correspondents, including monarchs and politicians, who have shared the hetman’s desire to create an anti-russian 
coalition, shows how actively and from whom he seeks support in his effort to restore ukrainian statehood. his eldest son 
hryhorii, like his father, has been changing cities and states, fleeing from moscow agents hunting for mazepa followers 
around the world. The son has supported his father’s cause. he has become a diplomat.

at the same time, the Diary of Pylyp Orlyk is a very emotional document. The zaporozhian hetman in exile has entrusted 
the paper with not only his visions of a restored Cossack state, but also painful thoughts about the fate of his homeland. 
he has been waiting to meet his son impatiently and anxiously. hryhorii has come to him incognito. The hetman has left 
especially poetic lines about it. This fact makes his work a prominent phenomenon of the late baroque.

reading from the manuscript and publishing the entire text of Diaryusz, containing over 3,000 pages, as well as its 
translation into ukrainian is an important task.

keywords: Diary, Pylyp Orlyk, emigration, baroque literature, Valentyna Sobol.

У  2022  році виповнилося 350  років від 
народження, 270  – від дня смерті пилипа 
орлика, 320  – від дня народження його не 
менш знаменитого сина – Григорія орлика. 
Упродовж тридцяти років вони будили полі-
тичну європу, озвучуючи українську спра-
ву листами й маніфестами… Видавництво 
Варшавського університету (WuW) у квіт-
ні 2022  року видало Щоденник пилипа 
орлика під назвою «Filip Orlik i jego Diariusz. 
Odczytanie z rękopisu, opracowanie, wstęp, 
komentarze Walentyna Sobol» [3]. 

Бачимо тут ім’я нашої краянки, доктор-
ки ґабілітованої, багатолітньої професор-
ки Варшавського університету Валентини 
соболь  – знаної дослідниці давньої укра-
їнської літератури, зосібна авторки книги 
«Українське бароко. Тексти і контексти» 
(Варшава, 2015), що одержала високу оцінку 
в наукових колах [див.: 2]. 

Великою мірою учениця Валерія 
шевчука, Валентина соболь, так само як і її 
наставник, послідовно й жертовно відчитує 
затерті сторінки нашої історії, які так акту-
ально відгукнулися в наші дні. 

В одній із перших рецензій на варшавське 
видання діарія 2022  року український нау-
ковець Мирослав Трофимук зазначає: «Ця 
автобіографічна книга торкається глибоких 

екзистенційних питань. Текст діярія – текст 
першої половини XVIII  ст.  – оповідає про 
намагання у стані граничної загрози – після 
Батуринської різні 1708 року, після цілкови-
того знищення 25  травня 1709  року тоталі-
тарним московським режимом Запорозької 
січі – продовжувати активний опір і відбудо-
вувати власну незалежну державність. образ 
тої Української держави – прагматичну візію 
тогочасної політичної еліти Гетьманщини  – 
викладено у текстах конституції 1710 року й 
епістолярії пилипа орлика, в інших тогочас-
них архівних документах, зокрема у текстах 
міжнародних угод. Нині, через 313  років, 
ситуація повторюється» [1] 

яскравий політик, талановитий поет, 
пилип орлик залишив у своїй творчій спад-
щині діарій, що є цінним і для істориків, 
і для літературознавців, і для політиків, і для 
культурологів, і  навіть для нефахівців, але 
небайдужих читачів, які знають смак літера-
турного бароко. повний текст Щоденника 
охоплює 1720–1732 роки і є одним з найбіль-
ших в історії світової літератури. 

до варшавського видання «пилип 
орлик і його діаріуш…» увійшли тексти 
Щоденника, що відтворюють події 1725–
1726 років. а цей емігрантський період життя 
орлика, пов’язаний з вимушеним перебуван-
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ням у салоніках, якраз малодосліджений, 
тому пильний аналіз його Щоденника є дуже 
важливим. 

Власне, найхарактерішними в цьому сенсі 
є записи гетьмана-вигнанця за 1724  рік, які 
Валентина соболь відчитала, прокоментува-
ла й переклала українською мовою 2014 року. 
Цей рік не ввійшов до презентованого видан-
ня, а чекає на свого видавця в києві. 

На початку 1724  року в салоніках поча-
лася моровиця. смерть сусідських дітей і 
тривога за власного сина Михайла, який 
єдиний з його восьми дітей наразі перебуває 
з батьком у салоніках, а  на час епідемії  – 
у Галаціті, тривога за родину, з якою так і не 
судилося поєднатися, матеріальні трудно-
щі, неспроможність допомогти своїй сім’ї, 
яка перебувала в монастирі в кракові, стан 
власного здоров’я, яке дедалі більше турбує 
гетьмана-вигнанця,  – усе це його щоден-
ність. однак, на переконання дослідниці, із 
цієї буденності, із невизначеної екзистенції 
він виривається думками до ідеї повернення 
до запорозького війська, а  свідомий свого 
покликання й призначення, одержимо пише 
листи чи не всім володарям світу й домага-
ється того, що той світ ще довго, навіть по 
його смерті в 1742  році, говоритиме й писа-
тиме про Україну як про політичний суб’єкт. 

Розвитком цієї теми є фрагмент 
Щоденника за 1730  рік, що його дослід-
ниця опублікувала у 9-му томі збірника 
«польсько-українських студій», який вона 
редагує (перший том вийшов 2014  р.). Тут 
авторка розвідки акцентує на ще одному 
важливому компоненті суспільної біографії 
орликів, що також символічно перегукуєть-
ся із сьогоденням. стаття має посвяту: 

«До 350-річчя засновника української емі-
грації в Європі Пилипа Орлика (1672–1742) та 
320-річчя похресника Мазепи, фельдмаршала 
Франції – Григора Орлика (1702–1759)».

отже, на десятому році перебування 
на еміграції в салоніках, коли в гетьмана-
вигнанця фактично зникає надія вирватися 
з «нещасливого й oплаканого Вавилону», до 
батька incognito прибуває старший син: «Що 

передувало зустрічі батька та сина після 9-річ-
ної розлуки? Це поїздка молодого орлика до 
парижа, де він спромігся поставити перед 
урядом справу України. У парижі він сконтак-
тував з Вольтером… Мав тригодинну аудієн-
цію в міністра закордонних справ шовелена, 
на якій просив вислати його до стамбула, де 
у співпраці з французьким послом намагав-
ся переконати порту звільнити батька-геть-
мана, допомогти йому повернутися на січ і 
очолити її. своєю чергою шовелен, дякуючи 
юному орлику, згодом обговорив з кардина-
лом Флері проблеми України». 

як же починався шлях гетьманського сина, 
що привів його до співпраці з європейськими 
дипломатами, і  він став довіреною особою 
польського короля станіслава лещинського, 
військовим діячем та агентом дипломатич-
ної служби в короля Франції людовика  XV? 
З  приміток дізнаємося, що свого часу 
дев’ятилітній Григір – після укладення дого-
вору між гетьманом орликом та кримським 
ханом  – був залишений заручником у татар, 
і  девлет-Гірей полюбив хлопчика як влас-
не дитя. а  Григір став близьким приятелем 
сина хана  – калга-султана, який і врятував 
його через два роки від татарської сваволі. 
У  травні 1715  року тринадцятилітній Григір 
дістав бойове хрещення в битві проти датчан, 
росіян і прусаків, які оточили фортецю у 
штральзунді. під час університетських сту-
дій у люнді захоплювався читанням творів 
Цицерона та еразма Роттердамського, грою 
на лютні, науками, вивченням мов. однак 
роки студій не були безхмарними, бо Григір 
мусив переховуватися від російської розвідки, 
яка по всій європі полювала на мазепинців. 
аби не потрапити до рук царських шпигунів, 
прибув до дрездена, де впродовж шести років 
служив у саксонській гвардії. коли ж дрезден-
ський двір зблизився з Росією, подальше пере-
бування орлика тут могло бути небезпечним, 
і він вступив на польську службу…

Молодий орлик прибуває до Туреччини 
inkognito на кораблі з порту Марселя як 
старшина швейцарської гвардії ще 12 берез-
ня 1730  року, але тільки 15  травня прича-
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лив у салоніках. Власне зустріч відбулася 
не відразу, причому задля конспірації геть-
ман виступає в ролі близького товариша 
Григорового батька, а Григір – у ролі капіта-
на хага. страждаючи від нетерпіння в очіку-
ванні зустрічі, батько занотовує: 

«<...> тільки сам Бог, який відає про серця, 
може зрозуміти, а сам я того жодними понят-
тями висловити не здолаю, яку я мав муку 
від того, що відразу не міг [сина] побачити й 
сердечно стиснути його у своїх обіймах після 
дев’ятилітньої розлуки. Та ніч була мені ніби 
із тисячі ночей складена, бо мучився незносною 
тугою і бажанням якнайшвидше побачити 
того мого сердечного й жаданого гостя; будучи 
зворушений, не міг спати, чекав тодi у великих 
муках та турботах дня прийдешнього години 
дев’ятої».

син привіз йому вісті з України, листи від 
короля станіслава, новини про політичне 
життя європи. Їхні безкінечні розмови, дис-
пути й «дискурси» загострюють пам’ять 
гетьмана про Батьківщину, зміцнюють його 
віру у своє призначення. 

дослідниця пише, що емоційні й безпо-
середні нотатки гетьмана з травня-червня 
1730 року про фактично останню зустріч із 
сином у салоніках переконують, що його 
син  – це вже новий тип політичного діяча, 
стратега європейського типу. Григір поста-
вав продовжувачем проєкту дорошенка й 
Мазепи, прагнув опертися саме на Францію, 
яка впродовж хVІІІ ст. – чи не єдина з вели-
ких держав у християнському світі  – про-
тистояла московській експансії у європі. 
старшого сина гетьмана євген Маланюк 
назвав «виквітом виплеканого Мазепою 
покоління». 

За словами Валерія шевчука, коли б ми 
жили нормальним державним життям, то в 
нас би про пилипа та Григора орликів були 
написані епопеї, а  їхня писемна спадщина 
була б зібрана до крупиночки, осмислена 
й видрукувана; скликалися б міжнародні 
конференції для вивчення їхньої діяльності, 
адже батько й син прожили таке дивовиж-
не життя і стільки поклали святих поривів 
задля втілення ідеї визволення рідної землі. 

1. Трофимчук М. Рецензія. пилип орлик. Наше слово. 2022. №25. url : https://nasze-slowo.pl/drugyj-front/.
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com.ua/2015/08/26/#more-327.
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Анотація / Abstract

стаття присвячена проблематиці відтворення промовистих власних назв у перекладах художньої літератури. 
У центрі уваги – угорський та англійський переклади історичного роману пантелеймона куліша «чорна рада», про 
який автор уже 15 жовтня 1843 року повідомив редактора часопису «Московитянин» М. погодіна. куліш обіцяє 
створити в романі цілу ватагу запорожців, які отримують у творі промовисті номінації із закодованою в них цікавою, 
багатоманітною, асоціативною характеристикою героїв. У художньому перекладі можна знайти відносно мало таких 
прикладів, коли промовисті власні назви саме перекладають, а не передають за допомогою транскрипції або транс-
літерації. Багато дослідників уважають переклад промовистих імен «неможливою місією» або «надзавданням». 
а  українська література надзвичайно багата творами, літературно-ономастичний аналіз яких обов’язково приведе 
до нових тлумачень, відкриє нові нюанси в їх аналізі та інтерпретації. Наведені в статті приклади передачі онімів в 
угорському перекладі, створеному анною Бойтар у 1978 році, свідчать про те, що в багатьох випадках семантичні та 
асоціативні значення онімів втрачаються, і лише в окремих випадках перекладач знаходить відповідне рішення при їх 
перекладі. Мало в чому різняться рішення Юрія степана Нестора луцького та його дружини Мойри в англійському 
скороченому перекладі роману, створеному майже в той самий час, у 1973 році. 

У наші дні науковці значно більше уваги приділяють проблематиці перекладу літературної ономастики. дедалі 
частіше звучать пропозиції щодо використання точного, адекватного, відповідного, влучного еквівалента промовис-
тих імен у мові перекладу поряд із визнанням їх часткової або повної неперекладності. У наукових статтях, присвяче-
них питанням перекладу промовистих власних назв літературних творів, з’являються різноманітні можливості вирі-
шення цього питання. У реальності вибір того чи іншого варіанта відтворення промовистих власних назв у перек ладі 
вмотивовують різноманітні граматичні, лексичні, семантичні, конотативні, культурологічні, етнічні, історичні, праг-
матичні та інші чинники, серед яких значну роль відіграють також суб’єктивні побажання перекладачів. 

Ключові слова: літературна ономастика, переклад, пантелеймон куліш, «чорна рада».
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The article is dedicated to the problem of rendering of eloquent proper names in the translations of fiction writing. 
attention is paid to the hungarian and english translations of The Black Council historical novel by Panteleimon Kulish. 
The author has informed the editor of the magazine Moskvityanin of m. Pogodin on October 15, 1843. Kulish promises 
to create a whole gang of Cossacks in the novel, who receive eloquent nominations with interesting, diverse, associative 
characterization of the heroes encoded in them. In literary translation one can find relatively few such examples when 
speaking proper names are translated and not transmitted by transcription or transliteration. many researchers consider the 
translation of speaking names to be impossible mission or super task. ukrainian literature is extremely rich in works, the literary 
and onomastic analysis of which will certainly lead to new explanations and open new nuances in their interpretation. The 
examples of onyms rendering in the hungarian translation, created by anna Bojtár in 1978, submitted in the article, are the 
evidences of the fact that in many cases the semantic and associative meanings of onyms are lost, and the translator finds 
the appropriate solution when translating them only in some cases. The decisions of Yurii Stepan Nestor lutskyi and his 
wife moira in the english abridged translation of the novel, created almost at the same time, in 1973, are not much different.

Nowadays scholars pay much more attention to the problems of translation of literary onomastics. more and more often 
there are the proposals to use the exact, adequate, appropriate, apt equivalent of eloquent names in the target language along 
with the recognition of their partial or complete untranslatability. Various possibilities of this issue solving can be found 
in scientific articles devoted to the translation of eloquent proper names of literary works. In reality, the choice of one or 
another variant of reproduction of eloquent proper names in the translation is motivated by various grammatical, lexical, 
semantic, connotative, culturological, ethnic, historical, pragmatic and other factors, among which the subjective desires of 
translators are also significant.

keywords: literary onomastics, translation, Panteleimon Kulish, The Black Council.

15 жовтня 1843 року пантелеймон куліш, 
якого Максим Рильський називав «великим 
майстром» [12, с. 193] та «величною постат-
тю» [14, с.  154], повідомив редактора часо-
пису «Московитянин» М.  погодіна про 
свій намір написати новий роман: «Уже съ 
годъ сидитъ у меня въ головѣ романъ, почти 
совсѣмъ готовый  <…> имя моего романа: 
сотникъ шрамко и его сыновья (шрамко 
значитъ  – Balafre),  – картина того чуднаго 
и загадочнаго времени, которое наступи-
ло по смерти Богдана хмѣльницкаго» [6, 
с.  11–12]. автор зазначає, що його роман 
«Михайло чарнишенко, або Малоросія 
80 літ назад» мав великий успіх серед чита-
чів, тому він вирішив написати ще один твір: 
«панамъ нашимъ пришелся онъ очень по  
вкусу, особенно восхищаются Запорожцами. 
Въ новомъ моемъ романѣ будетъ также 
Запорожецъ, только не одинъ, а  цѣлая вата-
га» [6, с. 13]. 

автор післяслова угорського видання 
роману, який побачив світ у перекладі анни 
Бойтар у видавництві «európa Könyvkiadó» 
в Будапешті 1978  року, зауважує, що 
пантелеймон куліш прославився саме своїм 
історичним романом, хоча визнач ною в роз-
витку тогочасної української літератури була 

і його видавницька та перекладацька діяль-
ність [див.: 23, p.  252]. Максим Рильський 
не раз підкреслював, що куліш переклав 
українською мовою майже всього шекспіра 
[напр., 15, с. 190]. 

обіцяна ватага запорожців, історичні й 
особливо створені кулішем персонажі отри-
мують у творі промовисті номінації, у  яких 
закодована цікава, багатоманітна, асоціатив-
на характеристика героїв  1. а переклад про-
мовистих імен та назв у художній літературі 
є питанням недослідженим. хоча останнім 
часом ця проблематика привертає увагу бага-
тьох науковців: з’являються статті, поштовх 
до появи яких не в останню чергу дала серія 
романів дж.  к.  Ролінґ про Гаррі поттера 
[2; 4; 20; 6; 3  та  ін.], а  також фентезійна та 
науково-фантастична література [напр., 1; 
19]. У практиці художнього перекладу можна 
знайти відносно мало таких прикладів, коли 
промовисті власні назви перекладають, а не 
передають за допомогою транскрипції або 
транслітерації, і  трапляється це переваж-
но в дитячій літературі. серед можливих 
засобів передачі промовистих імен та назв 
олександр Юрчишин, наприклад, виділяє 
транскрипцію, транслітерацію, наближений 
переклад, функціональний аналог, функціо-
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нальній неологізм та описовий переклад, 
але загалом переклад промовистих імен вва-
жає майже неможливою місією [20]. Тетяна 
Некряч про переклад промовистих імен 
пише, що це проблема, «яка багатьом могла 
здатися непосильною»  [9]. о.  Г.  підгрушна 
та В.  о.  Фещенко констатують, що тран-
скрипція і транслітерація не є адекватни-
ми у відтворенні промовистих онімів, але й 
«семантико-конотативний підхід» теж при-
зводить до асиметрії їх тлумачення. а повне 
збереження багатозначних промовистих 
онімів є, на думку дослідників, «надзавдан-
ням» [11, с. 110]. 

Тож непосильне завдання, майже немож-
лива місія, надзавдання... Цей перелік можна 
продовжити. а Юрій Тинянов стверджує, що 
в літературному творі взагалі немає непро-
мовистих імен: «каждое имя, названное в 
произведении, есть уже обозначение, играю-
щее всеми красками, на которые только оно 
способно» [17]. І українська література над-
звичайно багата творами, літературно-оно-
мастичний аналіз яких обов’язково приведе 
до нових тлумачень, відкриє нові нюанси в їх 
аналізі, інтерпретації та розумінні. 

Тож звернімося до одного з найвизнач-
ніших творів української літератури  – істо-
ричного роману пантелеймона куліша 
«чорна рада» й розгляньмо, чи вдалося і 
яким чином відтворити промовисті оніми 
перекладачам в угорському та англійському 
тлумаченні твору. адже сам пантелеймон 
куліш надавав ономастиці, зокрема літера-
турній, неабиякого значення, про що свід-
чать як твори автора, так і розвідки дослід-
ників життя і творчості письменника [див.: 
18; 16]. 

Зазначена у вищенаведеному листі 
п.  куліша робоча назва роману «чорна 
рада» говорить також про те, хто мав стати 
головним персонажем роману. Заплановане 
прізвисько головного героя Шрамко є про-
мовистим іменем, але куліш ще й підкреслює 
його значення, перекладаючи французькою 
мовою. характеризуючи шрама як літню 
людину, але відважного, ідеалізованого 

попа-полковника, куліш пояснює: «У тих-то 
случаях пошрамовано його вздовж і впопе-
рек, що козаки, як прозвали його   [7, с.  42]. 
В  угорському перекладі це виглядає так: 
«Néhány alkalommal összevissza szabdalták őt 
is, úgyhogy a kozákok elnevezték  őt Sramnak» 
(«кілька разів пошрамовано його вздовж 
і впоперек, так що козаки прозвали його 
шрамом»)  [21, p.  11]. проте повністю зро-
зуміти це речення може лише угорець, що 
володіє українською або іншою слов’янською 
мовою, у якій існує лексема шрам, адже при-
чинно-наслідковий зв’язок між онімом та 
шрамами козака угорському читачеві буде 
незрозумілим: прізвисько подано в тран-
скрипції, і  читачі не отримують жодного 
пояснення про значення слова в українській 
мові. 

Варто порівняти цей переклад із рішен-
ням, використаним Юрієм степаном 
Нестором луцьким та його дружиною 
Мойрею в англійському скороченому пере-
кладі роману, створеному майже в той самий 
час  – у  1973  році. Нестор і Мойра луцькі 
у своєму англомовному варіанті вирішили 
просто додати в дужках англійський пере-
клад іменника шрам: «In these battles he 
received so many scars on his body that the 
Cossacks started calling him Shram (Scar) and 
forgot his real name» [22, p. 3]. 

однак англійські перекладачі непослі-
довно використовують це рішення у своєму 
перекладі. а  в угорському перекладі читачі 
так само не повністю зрозуміють значення 
та конотації імені «шаленого каверзника» 
кирила Тура, про якого Віктор петров напи-
сав, що «коли-б св. антоній узяв був на себе 
образ Франсуа Війона,  – з  нього вийшов-би 
кирило Тур»  [10, с.  386, 389]. посилання 
на прізвисько відважного ольговича, князя 
Всеволода святославича двічі трапляєть-
ся в тексті роману куліша. перший раз як 
порівняння в описі «здоровенного, широко-
плечого козарлюги»: «Той-бо стоїть, як буїй 
тур» [7, с. 91]. В англійському та угорському 
перекладі це порівняння спрощується до 
зубра: «mert az úgy áll ott, mint egy bölény» 
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(«Тому що він стояв там, як зубр») [21, 
p. 100], «Kyrylo, who stood there like a bison» 
[22, p.  34]. а  в кінці роману автор уста-
ми самого кирила Тура акцентує значення, 
закодоване в номінації персонажа, коли Тур 
спересердя промовляє петрові: «який я 
Тур? <...> Увесь свiт перелицьовано: як же ти 
хочеш, щоб тiлько Тур зостався Туром? Зови 
мене або бугаєм абощо, тiлько не Туром» 
[7, с.  155]. Угорські читачі і в цьому випад-
ку не зрозуміють історичних та фольклор-
них конотацій транскрибованого оніма: 
«miféle tur vagyok én?  <…> az egész világ 
megváltozott: azt képzeled, hogy egyedül tur 
maradt meg turnak? Nevezz engem bivalynak 
vagy aminek akarsz, csak ne turnak» («який 
я Тур?  <...> Увесь свiт змінився: вважаєш, 
що тiльки Тур залишився Туром? Зови мене 
зубром абощо, тiлько не Туром)» [21, p. 214]. 
В  англійському варіанті цей уривок тексту 
взагалі відсутній. 

Значення оніма колишнього товариша 
шрама, веселого товстуна  – «черевань тіль-
ко похитувавсь, гладючи черево; а  щоки  – 
як кавуни: сміявсь од щирого серця»  [7, 
с.  44]  – пантелеймон куліш у російсько-
му варіанті свого роману пояснює читачеві, 
перекладаючи українською іменник брюхо, 
причому й щоки-кавуни череваня пере-
творюються на неприємний образ жирних 
пальців: «лысая, шарообразная голова, 
огромное брюхо или по-Украински черево, 
по которому и прозвали его череванемъ, 
руки съ растопырившимися отъ жиру паль-
цами»  [5, с.  21]. Угорські читачі й тут не 
отримують інформації про значення про-
мовистого прізвиська персонажа. а в англій-
ському варіанті тексту «чорної ради» ця 
характеристика череваня теж відсутня, як 
і попередні слова кирила Тура, пояснення 
чому можна знайти в «примітках перекла-
дачів». подружжя луцьких посилається на 
те, що «чорна рада»  – це перший роман 
української літератури, написаний сучас-
ною українською мовою, і  саме це створює 
головну проблему для перекладачів, адже, 
як зазначають перекладачі, мова твору ще 

не є розвиненою літературною мовою; вона 
насичена діалектними та народними елемен-
тами, і  стиль твору багатий, барвистий. Усе 
це майже унеможливлює переклад англій-
ською. Тому перекладачі вирішили скороти-
ти англійський варіант тексту на одну п’яту, 
залишаючи структуру роману, персонажів 
та ідеї непорушеними [див.: 22, p. 80]. 

промовистою є і назва хутора, «окритого 
гаями, справді наче хмарами» [7, с. 38], адже 
хмарище закрило від череваня і Україну, 
і  його козацьке минуле. окрім задоволен-
ня потреб свого черева, веселого пана вже 
майже нічого не цікавить. І в угорському, і в 
англійському перекладах роману переклада-
чі передали назву хутора за допомогою тран-
скрипції без пояснення його семантичного 
значення. 

подружжя луцьких, як і анна Бойтар, 
для передачі непотребуючого додаткового 
текстового пояснення промовистого козаць-
кого прізвиська Василя Невольника також 
використовують лише транскрипцію. хоча 
автор, знайомлячи читачів із персонажем у 
невеличкому уривку тексту, тричі повторює 
слово неволя і двічі – онім свого козака, під-
креслюючи таким чином типову козацьку 
номінацію: «“орел, а  не козак!  – каже знов 
Василь Невольник. – Що, якби таких друзяк 
припливло хоч дві чайки до кермана, як я про-
падав там у неволі? ох, боже правий! далась 
мені та проклята неволя добре знати, не забу-
ду її довiку!” справді, Василь Невольник був 
собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько 
з неволі випущений» [7, с.  39]. Замінивши 
орла на сокола, анна Бойтар онім козака 
транскрибує, але зберігає триразове повто-
рення іменника fogság (неволя): «“Sólyom ez, 
nem is kozák!”  – ismételte  Vaszil Nevolnik» 
[21, p.  7–8]. В  англійському перекладі двічі 
використовується іменник captivity та один 
раз prison [22, p. 2]. 

пантелеймон куліш застосовує метод 
використання кількаразового, іноді (напри-
клад, у випадку шрама та череваня) багато-
разового повторення в тексті таких одноко-
реневих слів або синонімів, описів, пояснень 



2525

Вікторія ЛебоВич

та навіть натяків, що сприяють розкриттю 
значення промовистого імені героїв, у  тому 
числі й епізодичних персонажів. Так, у києві 
шрам зустрічається з Тарасом сурмачем, 
який святкує народження свого сина. окрім 
самого прізвиська козака, пантелеймон 
куліш у дужках подає інформацію про те, 
що «господар колись був у охочих козаках у 
шрама сурмачем» [7, с. 58] та обігрує значен-
ня оніма у словах сурмача про майбутнє його 
дитини: «коли миш голови не одкусить, то 
й він по-батьківськи трубитиме козакам на 
приступи; та й тепер уже трубить на всю 
хату»  [7, с.  58]. для передачі колишнього 
й майбутнього роду занять батька і сина, 
а  також сучасного стану в родині козака 
анна Бойтар в угорському перекладі досить 
вдало використовує однокореневу лексику: 
«(aki egykor Sram önkéntes  kozákjainál volt 
kürtös) <...>   ha az egér le nem harapja a fejét, 
akkor ő is, akár az apja, rohamra kürtöli majd a 
kozákokat, de a házat már most is telekürtöli» 
((«що колись був у охочих козаках у шрама 
сурмачем)  <...> якщо миш йому голову не 
відкусить, тоді й він, як і батько сурмитиме 
козакам на приступи, тай тепер вже сурмить 
на всю хату)»  [21, p.  41]. але значення про-
мовистого імені Тараса сурмача і в цій час-
тині тексту через транскрипцію прізвиська 
залишається угорським читачам незрозумі-
лим. В  англійському спрощеному перекладі 
луцькі прізвисько козака зовсім опускають. 

Інакше вирішують перекладачі відтворен-
ня оніма Божого чоловіка. обидва елементи 
імені персонажа куліш як в українському, 
так і в російському тексті роману завжди 
пише з великої літери, що свідчить про його 
вживання як козацького прізвиська. анна 
Бойтар використовує кальку istenes ember, 
луцькі перекладають прізвисько і вжива-
ють в англійському тексті словосполучення 
святий чоловік (holyman). але перекладачі 
пишуть словосполучення з маленької літе-
ри, змінюючи таким чином онім на описо-
ву характеристику персонажа. Різниця між 
рішенням, використаним у зв’язку з Василем 
Невольником і Божим чоловіком, напевно, 

полягає в тому, що онім Божого чоловіка 
не містить у собі традиційного імені. Тому 
перекладачі його автоматично перекла-
дають. Навряд чи знайдеться перекладач, 
який захоче транскрибувати оніми «Той, що 
греблі рве» та «Той, що в скалі сидить» в 
«лісовій пісні» лесі Українки. Утім, Максим 
Рильський у своїй роботі «проблеми худож-
нього перекладу» теж пише про труднощі 
передачі в російському перекладі «таких 
міфологічних та фольклорних термінів, як 
м а в к а, п е р е л е с н и к, п о т е р ч а т а, к у ц ь. 
пам’ятаю, що іще давненько ми цілим пись-
менницьким гуртом сушили собі голову, як 
перекласти оті самі “потерчата”». Теоретик 
українського перекладу зауважує, що мають 
рацію російські перекладачі, які залиши-
ли ці номінації без змін, адже «не будемо 
ж ми шукати українських відповідників до 
таких слів, як латинське “купідон”, грецьке 
“німфа”, німецьке “гном”». хоча, з іншого 
боку, «”потерчата” і “куць”  <...>   можуть 
залишитися незрозумілими для читача і слу-
хача». І  робить висновок, що «при певному 
такті у виключних випадках» можна вико-
ристовувати примітки в самому тексті пере-
кладу [13, с. 255–256]. 

Може, саме при перекладі номінації низо-
вика батька пугача було б варто скориста-
тися методом, запропонованим Максимом 
Рильським, із метою пояснення читачам 
поширеного серед козаків пароля-привітан-
ня «пугу, пугу  – козак з лугу!». В  угор-
ському та англійському варіантах «чорної 
ради» для його передачі використовується 
звуконаслідування крику сови. Ні в угор-
ський, ні в англійській мові звуконаслідуван-
ня не є співзвучним із прізвиськом пугача: 
«пугу! пугу!  <...>   як ось двері одчини-
лись, і лізе в хату, тяжко переступаючи через 
поріг, батько пугач, а  за ним його чура»  [7, 
с.  116–117]. «“tu-whit-tu-whoo!”  <...>   the 
door opened and old Puhach came into the 
room, with his henchmen» [22, p. 49]. «huhu! 
huhu!  <…> De már ki is tárult az ajtó, és 
Puhacs apó lépett nehézkessen a házba, mögötte 
pedig a fegyverhordozója» («пугу! пугу! <...>  
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але вже двері одчинились, і тяжко ступаючи 
ввійшов у хату батько пугач, а  за ним його 
зброєносець») [21, p. 146]. 

англійський та угорський переклади істо-
ричного роману пантелеймона куліша поба-
чили світ понад сорок років тому, коли літе-
ратурна ономастика ще не була актуальною 
темою лінгвістичних та літературознавчих 
досліджень. У наші дні науковці цим питан-
ням приділяють набагато більше уваги. 
дедалі частіше звучать пропозиції щодо 
використання точного, адекватного, відпо-
відного, влучного еквівалента промовистих 
імен у мові перекладу поряд із визнанням їх 
часткової або повної неперекладності. У нау-
кових статтях, присвячених питанням пере-
кладу промовистих власних назв літератур-
них творів, з’являються різноманітні можли-
вості вирішення цього питання. Наприклад, 
у зв’язку з промовистими іменами латинсько-
го походження у творах шекспіра Тетяна 
Некряч зазначає: «очевидно, що ці імена 
варто саме транскодувати, не намагаючись 
розкрити їхню семантику, скажімо, перетво-
рювати Мальволіо на Зловоліо, а Бенволіо – 
на доброволіо, оскільки сучасний пересіч-
ний англієць, читаючи шекспіра, сприймає 
лише звукову оболонку даних імен. Інша 
справа з іменами суто англійськими»  [9]. 
Зауваження слушне, проте виникає запитан-
ня, чи перекладач справді повинен орієнту-
ватися на сучасного пересічного читача, чи 
краще взяти до уваги пересічного сприймача 

часів шекспіра, і  взагалі чи існує між ними 
якась різниця. І  якщо перекладач окремим 
іменам знайде відповідні еквіваленти-пере-
клади, а  іншим ні, як це вплине на сприй-
няття та порозуміння твору в перекладі? які 
труднощі можуть виникнути при вивчен-
ні різномовної спеціальної літератури про 
будь-який твір, при перекладі ономастикона 
якого різними мовами були знайдені різно-
манітні еквіваленти-переклади? Відповіді на 
безліч такого роду запитань у кожному кон-
кретному випадку будуть різнитися. Вибір 
того чи іншого варіанта відтворення про-
мовистих власних назв у перекладі вмоти-
вовують різноманітні граматичні, лексичні, 
семантичні, конотативні, культурологічні, 
етнічні, історичні, прагматичні та інші чин-
ники, серед яких значну роль відіграють 
також суб’єктивні побажання перекладачів.

Максим Рильський писав: «Невірно 
було б думати, що може бути якийсь один, 
єдино вірний переклад художнього твору», 
що при взагалі вдалому перекладі кожен 
перекладач «може проминути ту чи іншу 
рису оригіналу, наголосивши зате на іншій», 
і  що «кожен перекладає по-своєму» [13, 
с.  293–294]. аналіз угорського та англій-
ського перекладу ономастикона історично-
го роману пантелеймона куліша «чорна 
рада», а  також ціла низка написаних на 
подіб ну тематику статей, свідчать про те, що 
й промовисті імена та назви художніх творів 
перекладачі перекладають «по-своєму».

1 детальніше про це див: лебович В. анализ ономастикона историчесокго романа пантелеймона кулиша «чер-
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Анотація / Abstract

Наратив у кінотексті розглянуто як оповідь про взаємопов’язані події, що відбуваються в певних просторово-
часових рамках і в яких беруть участь автор, наратор та персонажі. Інтермедіальна природа документального кіно 
ускладнює його аналіз у координатах будь-яких дослідницьких парадигм. проте серед універсальних категорій варто 
виокремити поліфонізм як засіб створення цілісного уявлення про культурний продукт. 

специфікою поліфонічної нарації в біографічному фільмі-портреті є актуалізація сюжетотворчого мотиву 
пам’яті, зокрема створення спільного спогаду про життя героя. Власне прагматичний аспект використання поліфо-
нічної оповіді – композиційно-сюжетна схематичність. авторам стрічок, особливо в циклових документальних теле-
проєктах, технологічно зручно дотримуватися напрацьованої наративної схеми екранної оповіді. Такий процес ви-
робництва / споживання медіапродукції належить до клішованих форм комунікації. для деяких документальних цик-
лів використання поліфонії стало частиною формату, а їх постійні глядачі звично «читають» такий аудіовізуальний 
поліфонічний наратив. Це дає змогу легко налаштуватися на сприйняття стереоскопічної картини подій, на об’ємну 
презентацію історії героя біографічного чи історичного документального фільму.

У статті запропоновано авторську візію реалізації поліфонізму кінонаративу в документальному фільмі «Poeta 
maximus» (2008) із серіалу «Гра долі». Зроблено висновок про наявність певної сюжетно-композиційної схеми ор-
ганізації аудіовізуального поліфонічного наративу в серіалі. серед специфічних фігур екранної нарації в аналізованій 
документальній стрічці зафіксовано транспозицію (перехід від прямої мови ведучої в кадрі до закадрового коменту-

пол іфон ізМ н а рат и ву  
в док у М ента л ьноМ у к і нот екст і 

(на п ри к л а д і фі л ьм у «Poeta Ma x imus»)

УДК  791.227(Рил)+791.229.2]:929

Бібліографічний опис:

Ганжа, а. (2023) поліфонізм наративу в документальному кінотексті (на прикладі фільму «Poeta 
maximus»). Народна творчість та етнологія, 1 (397), 29–35.

hanzha, a. (2023) Polyphonism of Narrative in Documentary Cine-text (exemplified by the Poeta Maximus 
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вання), накладання (одночасне використання «хроніки епохи» із закадровим читанням уривка з художнього тексту), 
суміщення (одночасне використання на екрані фотографій і відеофрагментів). Івент-аналіз фільму «Poeta maximus» 
(2008) дав змогу зробити висновок про значну подієву насиченість і мелодраматичні мотиви стрічки. 

Ключові слова: кінотекст, документальний фільм, наратив, поліфонізм, М. Рильський.

Narrative in the film text is considered as a story on interconnected events occurring within specific space-time frames 
involving the author, narrator and characters. The intermedial nature of documentary filmmaking complicates its analysis 
in the coordinates of any research paradigms. however, polyphonism as the means of creating an integral idea on a cultural 
product should be singled out among the universal categories.

The specific character of the polyphonic narration in the biographical portrait film consists in the actualization of the 
plot-creating motif of memory, in particular, the creation of a common memory on the hero’s life. Compositional and plot 
schematicity is actually the pragmatic aspect of using a polyphonic narrative. It is convenient technologically for the authors 
of films, especially in cyclical documentary tV projects, to adhere to the developed narrative scheme of the screen story. 
This process of production/consumption of media products belongs to the clichéd forms of communication. The use of 
polyphony has become a part of the format for some documentary cycles and their regular viewers habitually read such an 
audiovisual polyphonic narrative. This makes it possible to be adjusted easily to the perception of a stereoscopic picture of 
events, a dimensional presentation of the story of the hero of a biographical or historical documentary.

The authoress’s vision of the realization of the polyphonism of the film narrative in the documentary Poeta Maximus 
(2008) from the series Game of  Fate is submitted in the article. It is concluded that there is a certain plot-compositional 
scheme of organization of audiovisual polyphonic narrative in the serial. transposition (transition from the direct speech of 
the presenter in the picture area to off-screen commenting), imposition (simultaneous use of the chronicle of the epoch with 
off-screen reading of an excerpt from the artistic text), combination (simultaneous use of photographs and video fragments 
on the screen) are fixed among the specific figures of the screen narration in the analyzed documentary. The event analysis 
of the Poeta Maximus film (2008) has made it possible to draw a conclusion about the significant event saturation and 
melodramatic motifs of the film.

keywords: film text, documentary, narrative, polyphonism, m. rylskyi.

Творчий світ poeta Maximus упродовж 
багатьох десятиліть приваблює дослідників,  
а в останні роки оприявнюється і крізь приз-
му своєрідної світоглядної дискусії мистець-
ких і наукових поколінь  – покоління радян-
ської доби, пострадянської епохи та поколін-
ня початку ххІ ст. Ювілейні дати каталізува-
ли появу новітніх медіапродуктів, де постать 
Максима Рильського показують у незвичних 
ракурсах, увиразнюють невідомі штрихи зна-
ної ще зі школи біографії. хоча поет-академік 
не був обділений увагою і радянського доку-
ментального кінематографа, про його життє-
пис збереглося багато кінодокументів, пере-
важно ідеологічно маркованих. 

л.  касян проаналізувала рецепцію кіно-
образу М.  Рильського в контексті комемо-
ративних практик на матеріалі докумен-
тального масиву Центрального держав-
ного кінофотофоноархіву України імені 
Г.  пшеничного  [6]. дослідниця розглядає 
аудіовізуальні документи як джерело фор-
мування соціальних (масових) уявлень про 
М.  Рильського і як засіб закріплення обра-

зу митця в колективній пам’яті українсько-
го суспільства; а також з’ясовує, які форми 
увічнення видатного письменника зафік-
совано в кінодокументах хх  ст. За радян-
ської доби М.  Рильському було присвячено 
кілька документальних фільмів-портретів: 
«Наш Рильський» (1967, реж. л.  кордюм-
островська), «добра і правди син» (1968, 
реж.  М.  Мельников), «обличчям до зорі» 
(1975, реж. о.  якимчук), «Голосіївська 
осінь Максима Рильського» (1985, реж. 
М.  лінійчук). стрічки містять хронікальні 
кадри, що зафіксували М.  Рильського в різ-
них ситуаціях, виступи письменника, аудіо-
записи митця з розповіддю про свою юність, 
родину, авторське читання поезій, особисті, 
родинні, офіційні фотодокументи, спогади 
про письменника друзів, колег-письменників 
(І. козловського, а. Малишка, п. Воронька, 
д.  павличка, М.  Вінграновського, 
М.  Нагнибіди, Ю.  смолича, М.  стельмаха, 
М.  Тарновського, я.  Івашкевича), земляків, 
жителів с.  Романівка. як зазначає л.  касян, 
«у фільмах після 1987 року з’являються ще 
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дві грані образу М.  Т.  Рильського: жерт-
ви тоталітарної системи (оприлюднюються 
свідчення очевидців, документи про числен-
ні переслідування поета й адміністративний 
пресинг) й представника старшого поколін-
ня письменників, які духовно підтримали 
українське літературне шістдесятництво 
(стрічки “и голос наш услышит мир” (1989), 
“Микола Вінграновський” (1993))» [6, с. 137].

однією з причин популярності наратоло-
гії на початку ххІ ст. називають «зростання 
цікавості в гуманітарних науках до “зробле-
ності” певних культурних об’єктів, їхньо-
го штучного характеру. Ця штучність може 
бути як інтенційною (тоді її часто називають 
заангажованістю), так і викликаною влас-
тивостями самих медіа  – матеріалу, з якого 
зроблений об’єкт культури» (о.  собчук). 
якщо інтенційна «штучність» радянських 
документальних фільмів про письменників-
класиків загалом питання не дискусійне, то 
наратив у сучасній документалістиці потре-
бує докладного вивчення. 

Термін «наратив» (від лат. narratio) у нау-
кових дослідженнях трактують і як резуль-
тат оповіді, певну вербальну структуру, і як 
процес оповіді. Наратив виступає засобом 
сприйняття й розуміння людиною навко-
лишнього світу. Також у сучасній методо-
логії гуманітарного знання цим поняттям 
позначають структурований смисловий 
простір, який може бути оприявнений будь-
якою мовою (літературною, музичною, кіне-
матографічною, художньою). 

Біографічний наратив у лінгвокогні-
тивному вимірі на матеріалі англомовної 
прози кінця хх  – початку ххІ  ст. розгля-
дає я.  Бистров  [3], який зазначає, що «біо-
графія й біографічний дискурс у найшир-
шому розумінні слова, тобто творчий або 
документальний виклад та інтерпретація 
історії життя реальних людей, переживають 
небувалий ренесанс у кінці хх – на початку 
ххІ  ст.». У  біографічних наративах знахо-
димо такі прийоми організації тексту, які 
зумовлюють його сюжетно-композиційний 
розвиток і відображаються не тільки на мов-

ній композиції, але й на його організаційно-
му центрі – образі персонажа чи наратора / 
оповідача. У літературній біографії оповідна 
структура представлена у формі авторської 
інтерпретації фактографічного матеріа-
лу, який слугує основою для реконструкції 
життєвого шляху особистості, різних аспек-
тів людського досвіду. організаційним кон-
структом наративу є біографічний суб’єкт. 
На думку я. Бистрова, під час інтерпретації 
біографічного наративу важливим є не стіль-
ки зображення фізичної особи (особистості 
суб’єкта) чи актуальної дійсності (правди), 
скільки репрезентації досвіду біографічно-
го суб’єкта у фікціональному світі і способу 
концептуалізації його життєвого шляху. 

чи справді можна інтерпретувати фільм 
через наратив? Нині, здається, немає такого 
феномена чи об’єкта, який би не входив у поле 
дії наративу. сучасна наративна методологія 
аналізує фільм саме як оповідь, щоб відпові-
сти на питання про можливості та межі розу-
міння людини людиною. л.  Бугаєва пози-
ціонує кінонаратив як текст, що актуалізує 
певний образ світу у свідомості реципієн-
та, що спирається на свій багатомодальний 
досвід. Наративність кожного конкретного 
кінотексту конструюється його глядачем на 
основі когнітивних параметрів навколиш-
ньої дійсності [4, с. 8]. 

Наратив у кінотексті розглядаємо як опо-
відь про взаємопов’язані події, що відбува-
ються в певних просторово-часових рамках 
і в яких беруть участь автор, наратор і пер-
сонажі. 

На лінгвософську ідею поліфонізму 
художньої мови звертає увагу с.  Бибик у 
праці «оповідність в українській художній 
прозі». дослідниця зауважує: «поліфонізм 
художнього слова має різні грані прояву, його 
можна засвідчити на різних рівнях лінгво-
стилістичного аналізу  – текстового, функ-
ціонально-семантичного, семантико-стиліс-
тичного, контекстуального тощо…» [2, с. 19]. 
Термін «поліфонія», що репрезентує діало-
гічну концепцію синтетичного знання про 
людину та світ, Н. астрахан застосовує щодо 
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теорії літературного твору. Вона називає полі-
фонічність ознакою будь-якої якісної мови, за 
якою стоїть якісне мислення: «В  літератур-
ному творі поліфонія мовлення та мислення 
стає атрибутивною ознакою: без неї літера-
турний твір неможливий, а з іншого боку, це 
багатоголосся повинне привести до гармо-
нії, до виникнення художньої цілісності як 
передумови гармонізації особистості та світу, 
естетичного утвердження інтерсуб’єктивно 
значущого смислу» [1, с. 180]. 

Н.  кондратенко зазначає, що «поліфо-
нія маніфестує “багатоголосся” художнього 
мовлення, що репрезентоване взаємодією 
суб’єктів художнього простору. У художньо-
му дискурсі поліфонія як вияв карнавалі-
зації представлена авторськими масками, 
реалізованими через поняття мовленнєвої 
маски» [7, с. 63]. Виокремлені в українсько-
му художньому дискурсі мовленнєві маски – 
«імітатор, іронізатор, критик і творець»  – 
дослідниця пов’язує з реалізацією в худож-
ньому тексті лінгвокреативної особистості 
автора, актуалізацією його самовираження.

поліфонію як музичну форму кладе в 
основу рецепції документального фільму 
«Вероніка і саксофон» о. драчова. Із цього 
приводу наведемо таку тезу: «З  погляду 
музичної форми у фільмі увиразнюються 
елементи експозиції (проведення теми в 
різних варіаціях) та розвивального розді-
лу (ускладнення поліфонічної комбінації 
мотивів та їх переосмислення). епізоди 
фільму, починаючись зі звичайного комента-
ря, розбиваються на різноманітні тематичні 
варіації, поліфонічна єдність яких набли-
жує кінематографічну форму до структури 
музичного твору» [5, с. 142]. принцип полі-
фонії авторка вважає чинником «елітарної 
діалогічної структури». 

о.  пронін  [8], розглядаючи питання 
про поліфонічну нарацію в документально-
му фільмі, зауважує, що в цьому випадку 
поняття «поліфонія» охоплює і реальне 
багатоголосся нараторів, і складну смислову 
єдність висловлених думок, поглядів, поро-
джену діалогічним перетином індивідуаль-

них світів нараторів. принцип поліфонічної 
нарації часто використовують в екранних 
історіях про героїв з недавнього минулого 
через спогади тих, хто їх пам’ятає живими. 
Важливою властивістю поліфонічної нарації 
в біографічному фільмі-портреті є активіза-
ція сюжето творчого мотиву пам’яті і ство-
рення оригінальної екранної події  – спіль-
ного спогаду нараторів про життя героя. 
Власне прагматичний аспект використання 
поліфонічної нарації при створенні біогра-
фічного фільму-портрета  – композиційно-
сюжетна схематичність. Глядач звикає до 
певних наративних схем, а творці фільмів так 
само звично їх відтворюють. авторам стрі-
чок, особливо в циклових документальних 
телепроєктах, технологічно зручно дотри-
муватися напрацьованої наративної схеми 
екранної оповіді. Такий взаємоприйнятний 
процес виробництва  / споживання екран-
ної продукції належить до клішованих форм 
комунікації. 

для деяких документальних циклів вико-
ристання поліфонії стало частиною формату, 
а їх постійні глядачі чекають і звично «чита-
ють» такий аудіовізуальний поліфонічний 
наратив. Це дає змогу легко налаштувати-
ся на сприйняття стереоскопічної картини 
подій, на об’ємну презентацію історії героя 
біографічного чи історичного документаль-
ного фільму. 

У  дослідженнях лінгвального контенту 
документалістики ми неодноразово зверта-
лися до успішного українського проєкту  – 
серіалу документальних фільмів «Гра долі». 
його засновниками стали Василь Вітер, 
Наталка сопіт та олег Туранський. За період 
існування цього серіалу над ним працювало 
понад 15  авторів, 5  режисерів. авторський 
колектив визначає серіал «Гра долі» як 
«загадкові історії з приватного життя зна-
менитих людей, які жили на українській 
землі, та українців, рознесених по всьому 
світу. Історії кохання. Історії сходження на 
олімп слави або несподівані повороти долі». 
персонажі серіалу  – понад 50  історичних 
постатей. привабливість інформаційного 
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формату «Гри долі» (від 2005  р.  – виходу в 
прокат першої стрічки «яготинське літо» – 
інтерес до цього проєкту не згасає) свідчить, 
що глядача цікавлять реальні, живі історії, 
біографічні наративи викликають сильний 
емоційний відгук, особливо, коли йдеться 
про долю видатних людей, чиї імена стали 
прецедентними. 

Розгл янемо організацію поліфоніч-
ного біографічного наративу в серіалі на 
прикладі фільму «Poeta maximus» (2008). 
хронометраж стрічки – 14 хвилин 25 секунд. 
автор сценарію і режисер  – Василь образ. 
перед глядачами постає історія життя 
і кохання до однієї жінки  – катерини 
Миколаївни Рильської  – видатного укра-
їнського поета і перекладача Максима 
Тадейовича Рильського. 

Уведення біографічного суб’єкта пряме  – 
ведуча Наталка сопіт у кадрі оповідає про те, 
що стати поетом М.  Рильському було напи-
сано на роду. далі  – «відгортання» кадру з 
ведучою, поява фото Тадея Розеславовича 
Рильського, паралельно – закадрова оповідь 
про нього, про історію його одруження з 
Меланією Федорівною чуприною. 

Наратив охоплює не лише усну опо-
відь ведучої, а й наративізований відеоряд 
(різно манітні дії з фото на екрані: збіль-
шення фрагмента фото, наближення чи від-
даляння частин однієї світлини або різних 
світлин, накладання фото і відео в різних 
варіаціях тощо). прикладом можуть слугу-
вати епізоди про народження й дитинство 
М. Рильського, його навчання та виховання, 
кохання до доньки композитора М. лисенка 
Галі, укладання збірки «На білих островах», 
яку удостоїла похвали сама леся Українка. 

автори документальних фільмів часто 
використовують офіційну неперсональну 
кінохроніку, так звану хроніку епохи, при-
значення якої  – викликати нагадування. 
Цей прийом бачимо в епізодах про навчання 
поета на медичному факультеті, а потім пере-
ведення на історико-філологічний, від’їзд 
на житомирщину, а згодом повернення до 
києва. 

Ведуча Наталка сопіт у кадрі оповідає 
історію одруження Максима і катерини. 
до речі, лишилася «за кадром», але заці-
кавила б глядачів інформація, що катерина 
Миколаївна Рильська (у дівоцтві паткевич) 
походила зі шляхетної дворянської родини. 
Її батько – Микола паткевич – свого часу мав 
чин полковника та обіймав посаду київсько-
го коменданта. Наратор же робить акцент 
на драматичному початку подружнього 
життя Рильських – коханні поета до старшої 
від нього на 9  років дружини його земляка 
Івана очкуренка. Наративізований відео-
ряд демонструє різні ракурси та поєднан-
ня фотографій катерини, Івана очкуренка, 
Максима Рильського, сина Георгія (закадро-
вий чоловічий голос імітує діалог очкуренка 
й Рильського). лінійна організація опові-
ді про родинно-побутові подробиці життя 
поета трансформується в експресивно насна-
жений сюжет про арешт М.  Рильського, у 
день його народження, 1931 року за звинува-
ченням у належності до «української контр-
революційної організації». 

Візуальний кінообраз слідчого не персо-
налізовано  – на екрані лише чорний силу-
ет. Можна вважати його образом-маркером, 
що символізує тогочасну каральну систему. 
проте мовна характеристика цього персо-
нажа виразна: цьому сприяє використан-
ня непрямої (оповідь про знущання над 
М.  Рильським слідчого, який знав, що є 
постанова про звільнення поета, і погрожу-
вав десятьма роками на соловках) і прямої 
мови: «хоч ми і знаємо, що ви наш класовий 
ворог, але ви нам ще станете в нагоді. отже, 
поки вільні». через надзвичайно сильне 
емоційне потрясіння поет був на межі боже-
вілля. Злам у свідомості М. Рильського після 
ув’язнення підкреслює художня деталь: до 
в’язниці у стрічці бачимо фото поета з вуса-
ми, після звільнення – без вусів (їх повисми-
кували під час допитів). 

Не лишився поза увагою авторів кінонара-
тиву сюжет про звернення Микити хрущова 
до сталіна, аби врятувати М.  Рильського, 
коли над ним знову нависла загроза репре-
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сій. «охоронною грамотою» поета стала 
«пісня про сталіна» («Із-за гір та з-за висо-
ких…») (візуалізація – послідовно сфокусо-
вані фото сталіна і хрущова). повоєнний 
період життя поета  – звинувачення в бур-
жуазному націоналізмі, також його переста-
ли друкувати, з бібліотек почали вилучати 
книжки, школярам наказували виривати з 
підручників сторінки з творами «лютого 
ворога соціалістичного реалізму». а  через 
деякий час – сталінська премія за переклад 
українською мовою поеми «пан Тадеуш» 
а.  Міцкевича. Засобом організації худож-
нього матеріалу в цьому сегменті кінонара-
тиву виступає прийом контрасту. 

Ведуча-наратор у кадрі оповідає про 
силу духу й підтримку дружини, які берег-
ли М.  Рильського від занепаду. Ніжно-
щемливого настрою з легким відтінком 
суму додає звучання вірша із циклу сонетів 
«Вірність»  – «дай рученьку, спрацьована, 
худа!..» (читає чоловічий голос за кадром, 
у кадрі  – фото катерини, потім  – спіль-
не фото). Загалом цитат із художніх текстів 
М.  Рильського в канві оповіді небагато  – 
уривок з вірша «шопен» (озвучений чоло-
вічим і жіночим голосами за кадром; вони 
читають по рядку) і згаданий вище «дай 
рученьку, спрацьована, худа!..». 

сюжет про переїзд Рильських 1951 року 
до Голосіївського мануару (будинку-рези-
денції) документально візуалізовано: у кадрі 
глядачі можуть бачити сучасний вигляд 
будинку поета, також використано уривки 
з персональної кінохроніки – М. Рильський 
пише, працює в саду. потенційно експре-
сивним у конструюванні образу біографіч-
ного суб’єкта є епізод про «перетворювача 
пустелі» (так Микола Бажан жартома нази-
вав Максима Тадейовича за його захоплен-
ня садівництвом). одного разу в подару-
нок дружині М. Рильський привіз саджанці 
рідкісних дерев. Вони прижилися, і нині 
відвіду вачі можуть побачити їх біля літера-
турно-меморіального музею письменника. 

В  оповіді ведучої-наратора про смерть 
катерини Миколаївни використано непря-

му цитату з автографа поета на книжці, в 
оригіналі він виглядав так: «Моїй радості, 
моїй честі, моїй красі, моїй любові – катерині 
Рильській. 29/Іх.1946». Наративізований 
відеоряд  – поступове зближення фотогра-
фій М.  Рильського й І.  очкуренка, який 
теж прийшов провести в останню путь свою 
першу дружину. 

У фіналі документальної стрічки звучить 
непряма мотивація її назви. Poeta Maximus 
(так по-дружньому називав М.  Рильського 
М.  Зеров) помер, так і не написавши книгу 
спогадів, про яку дуже мріяв. а  її поява, 
 безумовно, могла б стати знаковою подією в 
українському суспільно-гуманітарному про-
сторі, адже «культурозаступник» (за висло-
вом л.  Новиченка) М.  Рильський, якому 
випало творити за часів Радянського союзу, 
зумів, проте, зберегти свою інтелектуальну 
внутрішню «нерадянськість». 

серед специфічних фігур екранної нара-
ції в аналізованій документальній стрічці 
бачимо транспозицію (наприклад, перехід 
від прямої мови ведучої в кадрі до закадро-
вого коментування), накладання (одночасне 
використання «хроніки епохи» із закадро-
вим читанням уривка з художнього тексту), 
суміщення (одночасне використання на 
екрані фотографій і відеофрагментів). 

Івент-аналіз фільму «Poeta maximus» 
(2008) дає змогу зробити висновок про знач-
ну подієву насиченість і мелодраматичні 
акценти стрічки. через події в житті біогра-
фічного суб’єкта відтворено хронологічно 
марковане суспільно-політичне тло (арешт 
М.  Рильського, звернення М.  хрущова до 
сталіна тощо). 

особливого значення в документально-
му фільмі набуває конструювання простору, 
адже від того, наскільки вдало й перекон-
ливо це буде зроблено, залежить рецепція 
медіапродукту. В аналізованій стрічці вико-
ристано інтер’єри київського літературно-
меморіального музею Максима Рильського. 
Внутрішній і зовнішній простір будівель 
слугував візуальним тлом до прямої мови 
ведучої-наратора в кадрі. 
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АнгелінА гАнж А

Інтермедіальна природа документально-
го кіно ускладнює його аналіз у коорди-
натах будь-яких дослідницьких парадигм, 
хоча тезу про документальний фільм як 
наратив уже не сприймають як дискусій-
ну. ключові категорії для рецепції кінона-

ративу визначить кожна конкретна галузь 
наукового знання, яка цю рецепцію буде 
здійснювати. проте серед універсальних 
категорій варто виокремити поліфонізм 
як засіб створення цілісного уявлення про 
культурний продукт.
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Анотація / Abstract

соціальні катаклізми новітньої історії України, насамперед сучасна російсько-українська війна, та пов’язані 
з нею масштаби масової загибелі людей не могли не накласти відбиток на ментальність українців. смерть і похо-
вання в такому контексті є кризовою ситуацією (подією), перш за все для сімейно-родинної групи, а також інших 
соціальних спільнот, до яких був причетний померлий: локальної, професійної, дружньої та інших. В умовах росій-
сько-української війни, особливо у форматі широкомасштабного вторгнення, виникають та набирають сталих рис 
нові форми комеморації. серед них – цивільні поховання в екстремальних умовах, спонтанні меморіали, антиво-
єнні перформенси, зміна в топоніміці населених пунктів з метою вшанування військових-захисників, уродженців 
цих населених пунктів. одним з видів збереження пам’яті та вшанування жертв серед цивільних громадян Украї-
ни і військовиків стали мережеві мартирологи. сучасні It-технології дозволяють висловлювати жалобу в новому 
форматі: як у суспільному, так і приватному порядку, у спільнотах, що не обмежені родинним або дружнім колом 
спілкування. Будуючи віртуальні зв’язки в Інтернеті у формі соціальних мереж, форумів, кола підписників, колег 
чи знайомих, офіційні або приватні особи будують свою «віртуальну» спадщину в Інтернеті в режимі реального 
часу. Ця спадщина лишається в мережі необмежений час, дозволяючи іншим користувачам висловлювати жалобу 
та долучатися до спогадів про фігурантів некрологів, використовуючи «емоційні вподобайки» або коментарі під 
дописами. Заголовки некрологів українських муніципальних сайтів несуть емоційне навантаження для спонукан-
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Олена Таран

ня членів громад долучитися до висловлення колективної жалоби за загиблими односельцями. акцент робиться на 
громадянській позиції загиблих. Тексти некрологів спрямовані на емпатичний відгук читача, орієнтовані на мо-
ральні чесноти загиблого; констатують передчасну смерть, а відтак і нездійснення певних життєвих планів. шля-
хетність і рішучість, сміливість і безмежна життєрадісність – саме такими епітетами рясніють офіційні некрологи 
загиблих Захисників.

Ключові слова: російсько-українська війна, військове повсякдення, мортальні практики, поховання, некролог.

The social cataclysms of the up-to-date history of ukraine, first of all, the modern russian-ukrainian war, and the scale 
of the mass death of people connected with it, could not help but leave an imprint on the mentality of ukrainians. Death 
and burial in this context are considered as a crisis situation (event), first of all, for the family group, as well as the other 
social communities in which the deceased has been involved: local, professional, friend groups and others. New forms of 
commemoration are emerging and gaining permanent features in the conditions of russian-ukrainian war, especially in 
the format of a large-scale invasion. Civilian burials in extreme conditions, spontaneous memorials, anti-war performances, 
a change in the toponymy of the settlements in order to commemorate military defenders, natives of these localities are 
among such forms. The network martyrologies have become one of the types of memory preservation and honoring victims 
among civilians of ukraine and the military men. modern It technologies allow expressing mourning in a new format: 
both publicly and privately, in communities those are not limited to family or friend circles of relations. The groups of 
followers, colleagues or acquaintances, official or private persons form their virtual heritage on the Internet in the real time 
regime building virtual connections on the Internet in the form of social networks, forums. This heritage remains online for 
an indefinite time, allowing other users to mourn and attach to reminiscences and the obituaries using emotional likes or 
comments under the posts. The headlines of obituaries of ukrainian municipal websites contain emotional commitments to 
encourage community members to express collective mourning for dead fellow villagers. emphasis is placed on the civilian 
position of the dead. Obituary texts are aimed at the reader’s empathetic response, focused on the moral virtues of the 
deceased; premature death is stated, and hence the failure to realize certain life plans. Nobility and determination, courage 
and boundless cheerfulness – these are the epithets abounding in the official obituaries on the fallen Defenders.

keywords: russian-ukrainian war, military routine, mortal practices, burial, obituary.

Будь-яка війна  – це передусім втрата 
людських ресурсів, а  війна за відстоювання 
цілісності та територіальної незалежнос-
ті України у ххІ  ст.  – величезна кількість 
жертв серед цивільного населення й особо-
вого складу. Згідно з офіційними джерелами, 
лише за перший місяць повномасштабно-
го вторгнення Росії (за період з 24  люто-
го по 23  березня 2022  р.) унаслідок бойо-
вих дій загинуло понад тисячу цивільних, 
з  них 124  дитини, станом на 4  вересня, за 
офіційною інформацією ювенальних про-
курорів, загинули 382  дитини, на 1  лютого 
2023 року – 459 1.

У цьому дослідженні ставлення до смер-
ті в суспільстві розглянуто як індикатор 
ставлення до життя. якщо в умовах мир-
ного життя смерть і поховання становлять, 
безумовно, кризову ситуацію насамперед 
для сімейно-родинної групи, а також інших 
соціальних спільнот, до яких був причетний 
померлий (локальної, професійної тощо), 
то в умовах війни громадяни опиняються 
перед фізичними та психологічними проб-

лемами контакту зі смертю. У  цьому кон-
тексті особливо складними усвідомлення 
смерті є для містянина, оскільки категорія 
смерті й пов’язані з нею мортальні практи-
ки десятиліттями в урбаністичному серед-
овищі лежать у площині ритуальних послуг. 
контакт із мертвим тілом у містянина тради-
ційно зведений до мінімуму.

Військове повсякдення спричинює пору-
шення звичних правил поведінки містяни-
на, коли смерть або її загроза перманентно 
наявна й вимагає порушення звичних пра-
вил, війна змусила вийти містянина з уста-
леного ритму життя. Вимушені реагувати 
на виклики воєнного часу, мешканці міст 
опиняються перед знищенням стандартів 
мирного життя, і за неможливості проведен-
ня мортальних практик в усталених межах 
кладовищ переносять їх у простір живих – на 
придомові території, дитячі ігрові майдан-
чики. якщо для селянина поєднання жит-
тєвого та мортального простору є цілком 
органічним і зрозумілим (достатньо згадати 
практику родинних або поодиноких похо-
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вань на городах чи в садках, що зафіксовано 
етнографами ще на початку 2000-х  рр. на 
сумщині, полтавщині, Гуцульщині  [1]), то 
для містянина така практика є шокуючим 
досвідом.

Загальновідомо, що ставлення до смерті 
та мертвих є своєрідним локусом моральних 
норм і базовим чинником, який віддзерка-
лює сутність світоглядних засад будь-якого 
суспільства. повномасштабное вторгнення 
російських військ, яке триває вже понад пів 
року, засвідчує: людська емпатія українців у 
часи війни сягає найвищого рівня: в україн-
ців не існує зараз приватного горя, уся жало-
ба – спільна.

джерельною базою дослідження стали 
офіційні заяви представників влади, держав-
них та громадських установ, мерій малих міст, 
соціальні мережі з офіційними представ-
ницькими майданчиками: Instagram, Twitter, 
Telegram, а  також YouTube. додатковим дже-
релом вивчення ставлення до смерті по оби-
два боки лінії фронту (як на підконтроль-
ній, так і на окупованій територіях України) 
є опубліковані родичами загиблих унаслідок 
воєнних дій некрологів, споминів, жалобних 
та комеморативних практик. Усі названі дже-
рела існують у відкритому доступі та мають 
публічний характер.

про високий рівень співчуття українців 
при здійсненні мортальних практик свід-
чать численні факти, зафіксовані в мережі 
Інтернет. Це допомога в похованні цивіль-
них, які загинули через російські обстріли на 
підконтрольній Україні території; намаган-
ня попри ризики в умовах окупації поховати 
загиблих воїнів ЗсУ та Тро (як це відбува-
лося в тимчасово окупованому м. Ізюм, коли 
працівники ритуальних служб та небайдужі 
громадяни здійснювати інгумацію решток 
захисників); виїзд на тимчасово окупова-
ні території родичів загиблих, волонтерів, 
священнослужителів з метою вивезення тіл 
загиблих військових та цивільних для інгу-
мації на підконтрольній території або малій 
батьківщині (кладовищах міст, містечок, 
селищ, де проживають родичі загиблих); 

здійснення поховань загиблих цивільних 
воїнами ЗсУ у прифронтових містах (як у 
лисичанську, де станом на 16 червня 2022 р. 
облаштоване масове (братське) поховання 
близько 300 цивільних [13]).

соцмережі рясніють інформацією про 
взаємодопомогу в пошуках та ідентифіка-
ції жертв російсько-української війни. 
Так, у  с.  Богданівка Броварського району 
київської області місцеві жителі із власної 
ініціативи за номером розстріляної машини 
шукають родичів загиблих у ній пасажи-
рів з метою перетворення безіменних могил 
на верифіковані. «Російські нацисти вбили 
мирних людей, які просто проїжджали повз. 
потім, помітивши сліди, окупанти спалили 
тіла»,  – пише сергій кондратенко, який на 
своїй сторінці у  Facebook опублікував цю 
світлину. Відтепер номерний знак машини 
над могилою  – це  єдиний спосіб віднайти 
родину загиблих та бодай якусь інформацію 
про тих, у кого забрали життя. Могилу обла-
штували біля воріт одного з будинків, імовір-
но, біля якого було розстріляно цивільних.

перманентний обстріл з усіх видів зброї 
не дає можливості здійснити поховальний 
обряд за всіма християнськими канонами. 
У  перші місяці війни цивільні громадяни 
змушені були ховати загиблих близьких та 
родичів у братських могилах, часто без трун, 
загорнутих лише в простирадла або легень-
кі ковдри (чернігів 2, Маріуполь, харків, 
лисичанськ). В окремих містах та населених 
пунктах цивільні здійснювали поховання 
на прибудинкових територіях (у  квітниках, 
на дитячих або спортивних майданчиках) 
із встановленням надмогильних хрестів та 
іменних табличок з датою смерті, виготов-
лених із підручних матеріалів. Так, промо-
вистою для всього світу стала публікація в 
Інтернеті подвійної могили матері та сина-
підлітка з Ірпеня, а також записки мешканця 
Маріуполя зі схемою місця поховання матері 
адресата. У  разі смерті громадян у лікарнях 
міст, що перебували в облозі (Маріуполь)  3, 
до тіл немовлят клали іконки як ідентифіка-
тори православних душ (відеоряд працівни-



3939

Олена Таран

ка маріупольського моргу при міській лікар-
ні). Відспівування тіл загиблих українців у 
перші тижні широкомасштабного вторгнен-
ня росіян були унеможливлені через постій-
ну загрозу ворожих обстрілів.

шокуючим для ххІ ст. є доля оточеного 
та захопленого Маріуполя, коли під постій-
ними обстрілами родичі не просто не могли 
поховати покійника за усталеними обрядами 
на кладовищі, а  навіть виявити свою жало-
бу, оскільки пересуватися містом було дуже 
небезпечно, і померлий залишався без комп-
лексу передпоховальних обрядодій. У  мере-
жу потрапило фото дверей квартири багато-
квартирного будинку одного з мікрорайонів 
міста, де на зовнішній стороні написано при-
близну дату смерті літньої маріупольчанки 
карякіної Валентини опанасівни. В  інших 
випадках сусіди ховали вбитих і залишали 
для родичів покійного записки-схеми або 
написи на стінах квартир із зазначенням 
місця поховання. кризова ситуація, у  якій 
опинилися маріупольці внаслідок перма-
нентних обстрілів, та значна кількість заги-
блих серед цивільного населення міста зму-
сили містян шукати ситуативні місця для 
складання тіл без фізичної можливості 
поховання. прикладом є порожнє на момент 
широкомасштабного вторгнення відділення 
Нової пошти № 17 у мікрорайоні черемушки 
в Маріуполі. Мешканці прилеглих вулиць 
переносили туди тіла своїх загиблих сусі-
дів, які пролежали кілька тижнів. поховати 
їх змогли лише після припинення масова-
ного вогню. За свідченнями очевидців, за 
відсутності місця в імпровізованому морзі 
покійників ховали поблизу: «до речі, є світ-
лина. Могили між будівлею Нової пошти 
ака 4 морг та домом 35 по [вулиці] латишева, 
на газоні. Ці могили пізніше русаки екс-
гумували та вивезли, але світлина збере-
глася. І  могили ці тому там і були, що цей 
клаптик землі найближче до будівлі пошти, 
тому й ховали поряд»  5. Забігаючи наперед, 
зауважимо, що саме біля цього стихійно-
го моргу окупанти призначили місце збору 
цивільних (жінок та дітей) з метою «евакуа-

ції»: «коли ми йшли до будівлі цього моргу 
вранці 16  квітня, групою людей з дітьми, 
тому що росіяни сказали всім переписаним 
туди прийти... деякі жінки боялися йти до 
“небіжчиків”. І  чоловіки з наших підвалів, 
заспокоюючи їх, казали: “Та не хвилюйся, 
там немає вже мерців ніяких, ми днями всіх 
винесли та поховали, будівля порожня сто-
їть”. І  ми якось так сприйняли цю думку 
одразу, що там боятися нема чого. порожнє 
воно... Ну, може, брудне. але без мерців. 
І  коли ми підійшли до нього, був холодний 
ранок, і  запах спочатку не відчувався, вітер 
крижаний. а потім діти туди забігли і вибігли 
всі зелені, почали блювати на галявину під 
парканчиком. Виявилося, що наших заги-
блих цивільних там і справді немає більше. 
Там тепер росіяни. деякі в пакетах, з  яких 
берці стирчать. прям на підлозі, покотом. 
один на одному.  <...> І  просто на підло-
зі лежали трупи, ногами до входу, головою 
до тих вікон, що виходять на 35  будинок. 
І на кахельній підлозі потоки цієї мерзенної 
трупної жижі. коли вийшло сонце і вітер 
став тихішим, запах з моргу став нестерп-
ним. З розбитих вікон страшний сморід був. 
а коли почався обстріл, робити нічого, діти 
забилися під стінку моргу і стояли, дихаю-
чи цим смородом.  <...> діти наші в їхні юні 
роки бачили ось це все, на що й дорослому 
дивитись гидко». Наведений уривок зі спо-
гадів маріупольчанки Інни яскраво ілюструє 
культурологічну прірву у ставленні до смерті 
й мертвого тіла українців та загарбників.

В умовах перманентних обстрілів могили 
облаштовували нашвидкуруч із підручних 
матеріалів, тіла загортали в простирадла 
або ковдри. З  приходом окупаційної влади 
росіяни почали проводити масові ексгумації 
стихійних поховань, проводячи ці дії без 
дотримання санітарних норм та ризикуючи 
епідеміологічною ситуацією в місті. Роботу 
з ексгумації тіл росіяни переклали на міс-
цевих колаборантів. очевидці в соціальних 
мережах (Twitter, Telegram) повідомляють, що 
окупанти залучили до спеціальних бригад 
зачистки місцевих колаборантів та терорис-
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тів незаконних збройних формувань. Вони 
збирали і спалювали тіла замордованих та 
вбитих унаслідок російського вторгнення 
жителів Маріуполя. координував роботу 
цих груп безпосередньо самопроголоше-
ний мер-колаборант костянтин Іващенко, 
колишній директор маріупольского крема-
торію. «Масштабу трагедії в Маріуполі світ 
не бачив від часів існування концтаборів 
нацистів. Рашисти перетворили все наше 
місто на табір смерті. На жаль, моторош-
на аналогія отримує все більше підтвер-
джень. Це вже не чечня чи алеппо. Це новий 
освенцим та Майданек. світ має допомогти 
покарати путінських нелюдів», – заявив мер 
Маріуполя Вадим Бойченко. Також він кон-
статував, що за два перші місяці повномасш-
табного вторгнення росіяни вбили більше 
цивільних маріупольців, ніж німці за два 
роки окупації міста під час другої світової 
війни. Тіла маріупольчан для перезахоро-
нення звозили на кілька локацій навколо 
Маріуполя: у  райони селищ Виноградне, 
старий крим, Мангуш, а  також у межах 
міста – супутникові знімки зафіксували нову 
ділянку біля Центрального кладовища. про 
використання цих площ під масові похо-
вання свідчать супутникові знімки Planet, 
Maxar, які дозволяють побачити поступове 
збільшення ділянок під траншеї та дають 
можливість математичного вирахування 
кількості похованих тіл. Наразі мовиться 
про десятки тисяч жертв російської воєнної 
агресії [7]. В останні місяці відбувся стрибок 
природної смертності через переохолоджен-
ня (проживання в неопалюваних приміщен-
нях за низьких температур), несвоєчасне або 
повністю відсутнє надання медичної допо-
моги в м.  Маріуполь. сектор поховань біля 
селища Мангуш уже вдвічі більший за кла-
довище, яке розміщується поряд, при чому 
тіла вбитих маріупольців зводять самоски-
дами, без дотримання ритуальної шани до 
мерців: так, у  селищі старий крим у секто-
рі  21 зростають масові поховання щодня, 
«траншеї, навіть незаколочені труни, части-
ни тіл в коробках. Вже навіть не на всі могили 

встановлюють таблички, просто зариваючи 
як є» [6]. Величезна кількість фільтраційних 
блок-постів не дає можливості або усклад-
нює маріупольцям відвідування могил заги-
блих родичів.

Традиційний обряд поховання передба-
чає тісну взаємодію між інститутами церкви 
та сім’ї, а  також активну участь громади. 
Церква виконувала важливу роль на заключ-
ному етапі похорону – безпосередньо перед 
похованням та після нього (служіння пана-
хиди). добре відомі за етнографічною літе-
ратурою ритуальні правила, що зберігають-
ся в окремих випадках, які регламентують 
поведінку членів сім’ї покійного, в  умовах 
війни фактично нівельовані. Близькі роди-
чі самі можуть виконувати ті дії, які, згід-
но з міфоритуальними нормами, є  для них 
небажаними, оскільки, по-перше, перед-
бачають безпосередній контакт із мертвим 
тілом, по-друге, вимагають активних дій, що 
суперечать ритуальному статусу тих, хто 
найближчий до померлого. конфлікт тра-
диційності й повсякденних реалій в умо-
вах війни викликає світоглядний дисонанс, 
психологічну провину перед мертвою близь-
кою людиною. За словами радника мера 
м.  Маріуполь петра андрющенка, «окупа-
ційна влада забороняє проводити поховання 
українських військових, що загиблі під час 
Битви за Маріуполь. Фактично, це єдині тіла 
загиблих в місті, що досі лишаються на вули-
цях, правда, здебільшого в мертвих мікро-
районах міста. <…> Не ховаючись окупанти 
кажуть, що це “в  назидание и устрашение”. 
Березень, квітень, травень – місяці загибелі. 
Що з тілами наших Героїв, можете уяви-
ти» [6]. Відмови окупаційної влади в дозволі 
поховати тіла загиблих цивільних  – непо-
одинокі  [12]. Так, мешканці Бородянської 
громади київської області кілька днів не 
могли поховати вбиту окупантами 77-річну 
ольгу чередніченко: «чотири дні не давали 
поховати маму: стояли поряд із подвір’ям 
на танку. Мама лежала на подвір’ї у труні. 
саму труну мої друзі несли городами, під 
кулями, із розбомбленого магазину ритуаль-
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них послуг. І вона теж була вся в дірках… На 
четвертий день колишні учні моєї мами при-
йшли до російських солдатів і дуже просили, 
щоби дали поховати їхню вчительку… Тоді 
вони зжалилися…» [5].

попри таку ситуацію українці в умо-
вах окупації намагаються дотримувати-
ся постпохоронних ритуальних практик, 
пов’язаних із вшануванням пам’яті померло-
го. У  селищі старий крим та інших місцях 
масових захоронень серед тисяч братських 
могил трапляються індивідуальні похован-
ня із зазначенням імені та віку покійника 
на хресті. хрести типові чотири- та восьми-
раменні дерев’яні або металеві з реєстровим 
номером або прізвищем, ім’ям та по батько-
ві. Усі маркери нанесені лише російською 
мовою. На могили дітей родичі приносять 
дитячі іграшки, зберігаючи ритуальну тра-
дицію: наприклад, на місці поховання три-
річної Вероніки орфиняк рожевий брелок-
тваринка, прикріплений до хреста, маркує 
могилу як дитячу.

схожу з Маріуполем ситуацію масових 
поховань зафіксовано і в інших окупованих 
населених пунктах. Так, лондонська право-
захисна організація Центр інформаційної 
стійкості  (CIR) відстежує низку поховань 
і цвинтарів в окупованих Росією районах, 
а також у регіонах, поряд з якими перебуває 
російська армія. Згідно із супутниковими 
знімками компанії Planet Lab, отриманих із 
28 лютого до 15 квітня, на міському цвинта-
рі херсона з’явилося щонайменше 824  нові 
могили, що підтверджує жорстоке пово-
дження окупантів із цивільним населенням.

статистика масових поховань збіль-
шується по мірі звільнення окупованих 
територій. Так, після звільнення м.  Ізюм  6, 
15  вересня 2022  року було знайдено кіль-
касот тіл цивільних і захисників. «Наразі 
ми працюємо над ексгумацією тіл військо-
вослужбовців. потім тіла будуть передані 
експертам для подальшої ідентифікації осіб 
загиблих. На жаль, це тільки початок нашої 
роботи тут, скільки локацій ще буде зна-
йдено на деокупованих територіях, поки 

невідомо, але сувора реальність вказує на 
те, що кількість загиблих в Ізюмі може в 
рази перевищувати Бучанську трагедію»,  – 
заявив Уповноважений із питань осіб, зни-
клих безвісти за особливих обставин олег 
котенко [4].

одним з видів збереження пам’яті та вша-
нування жертв серед цивільних громадян 
України стали мережеві мартирологи, серед 
яких «Меморіал: вбиті росією  7». Цей пор-
тал публікує поіменні короткі некрологи 
про громадян України, яких убили російські 
загарбники: на чорному тлі чорно-біла світ-
лина загиблого з короткою інформацією  – 
ім’я, професія, місце загибелі. лаконічність 
дизайну має за мету створити фокус на пер-
соналізації жертви. Мета «Меморіалу…»  – 
збереження національної пам’яті через 
інтернет-некролог. спортивний комітет 
України запустив сайт-реквієм «янголи 
спорту» [11] на вшанування пам’яті спортс-
менів, загиблих від рук путінських загарб-
ників. У ньому станом на травень 2022 року 
внесено прізвища 33  представників укра-
їнського спорту, на 1  вересня  – 81-го, а  на 
16 лютого 2023 року – уже 157 спортсменів: 
легкоатлетів, футболістів, гімнасток, боксе-
рів, важкоатлетів, веслувальників, кікбоксе-
рів, регбістів, гирьовиків, шахістів, самбістів, 
біатлоністів. Значну частину інтернет-публі-
кацій присвячено некрологам та сторінкам 
пам’яті про уродженців малих міст і місцевих 
громад, уміщених на порталі «Малі міста 
України» [3].

сучасними комеморатами вшанування 
пам’яті загиблих є популярні на Заході інста-
ляції. одну з таких влаштував на Галицькій 
площі у львові американець лео сото, який 
має досвід подібних перформансів  [8]. його 
«стіна пам’яті» розмістилася на звичай-
ній огорожі у вигляді портретів жителів 
київщини, убитих російськими військо-
вими. серед інших  – на «стіні» медійні 
обличчя: відомого українського фотогра-
фа та документаліста Макса левіна, голови 
Гостомельської громади Юрія прилипка, 
заслуженої артистки України оксани швець, 
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яка працювала в Молодому театрі, соліста 
балету Національної опери України артема 
дацишина, актора паші лі, який віддав свій 
бронежилет дитині.

Знаковими також є масові акції з принесен-
ням живих квітів, свічок та дитячих іграшок 
на місця масової загибелі цивільних від росій-
ських обстрілів: 27  червня в м.  кременчуці 
до ТЦ  «амстор», вінничан після ракетно-
го обстрілу 14  липня 2022  року, житлового 
будинку м.  дніпра 14  січня 2023  року та 
багатьох інших; маркування пасажирських 
місць під №  52 у вагонах краматорського 
евакуаційного потяга (як прокоментували 
працівники Укразалізниці, «у  пам’ять усіх, 
хто загинув під час потрапляння російської 
точки У» 8 квітня 2022 року).

стихійними меморіалами пам’яті стають 
місця загиблих захисників і цивільних гро-
мадян України, а також дотичні до цих місць 
локації. прикладом може слугувати вста-
новлення «народного Меморіалу»  [10] бій-
цям херсонської Тро у вигляді пам’ятного 
хреста в Бузковому парку м.  херсона, які 
полягли 1  березня 2022 року, захищаючи 
місто від навали російських окупаційних 
військ  [2]. Меморіал складається з прикрі-
пленого до нижньої частини стовбура дере-
ва, пошкодженого уламком снаряда, хреста, 
що оздоблений притаманними українській 
мортальній культурі поминальними атри-
бутами  – рушниками, іконою. конструкція 
меморіалу  – обламаний стовбур дерева і 
хрест на його верхівці  – несвідомо відси-
лає до символізму дерева в меморіальній  
культурі.

одним з видів комеморативних практик 
є закріплення в міській топонімії знакових 
імен. прикладом може слугувати рішення 
засідання сесії Васильківської міської ради 
VIII скликання від 6 вересня 2022 року про 
перейменування вулиць на честь загиблих 
льотчиків  – Героїв України, або в м.  Ізюмі 
на честь полеглого командира батальйону 
«карпатська січ» (49-го окремого стрілець-
кого батальйону ЗсУ) олега куцина, який 
загинув у боях на Ізюмському напрямку.

За вісім років неоголошеної війни та 
перші місяці широкомасштабного втор-
гнення військ рф в українському суспільстві 
(поряд зі збереженими локальними тради-
ціями) сформувався сценарій поховання 
загиблих за незалежність і територіальну 
цілісність Української держави. Це насам-
перед «живий коридор» із громадян фак-
тично по всьому маршруту слідування ката-
фалка до місця поховання; супровід держав-
ною символікою та тужливою лемківською 
народною піснею, яка стала символічним 
реквіємом ще від часів Революції Гідності. 
поряд з «пливе кача...» під час похорону 
використовують «Мелодію» Мирослава 
скорика. Її поширення як реквієму зумов-
лене виступом президента України перед 
світовою громадськістю, який презентував 
відео зруйнованої війною України самі під 
цей музичний твір. Використовують також 
інші мелодії, які набувають функції траур-
них маршів (наприклад, «ой полечко, поле 
туманом повито»).

аби висловити тугу за загиблою людиною, 
рідні та близькі в соціальних мережах та на 
Youtube викладають відео чину поховання. 
коментарі таких публікацій рясніють фра-
зами: «Вічна пам’ять», «Біль! переяславе, 
тримайся!», «Герої не вмирають! Вмирають 
вороги!», мають велику кількість «лайків» 
та поширень, підкреслюючи таким чином 
повагу до пам’яті воїнів, які боронили 
Батьківщину і стали мірилом моральних чес-
нот Громадянина України [9].

су часні It-технології дозвол яють 
висловлювати жалобу в новому форматі: як 
у суспільному, так і приватному порядку, 
у спільнотах, що не обмежені родинним або 
дружним колом спілкування. Вибудовуючи 
віртуальні зв’язки в Інтернеті у формі соці-
альних мереж, форумів, кола підписників, 
колег чи знайомих, офіційні або приватні 
особи створюють свою віртуальну спадщи-
ну в Інтернеті в режимі реального часу. Ця 
спадщина лишається в мережі необмеже-
ний час, дозволяючи іншим користувачам  
висловлювати жалобу та долучатися до 
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спога дів про фігурантів некрологів «емо-
ційними вподобайками» або коментарями 
під дописами. Тексти некрологів спрямовані 
на емпатичний відгук читача, орієнтовані на 
моральні чесноти загиблого; констатують 
передчасну смерть, а  відтак і нездійснен-
ня певних життєвих планів. Шляхетність і 
рішучість, сміливість та безмежна, неймовір-
на життєрадісність – саме такими епітета-
ми рясніють офіційні некрологи про загиблих 
захисників.

***
соціальні катаклізми новітньої історії 

України, насамперед сучасна російсько-
українська війна та пов’язані з нею масш-
таби масової загибелі людей, не могли не 
накласти відбиток на ментальність україн-
ців. смерть і поховання в такому контексті 

становлять кризову ситуацію (подію) пере-
дусім для сімейно-родинної групи, а  також 
інших соціальних спільнот, до яких був при-
четний померлий, – локальної, професійної, 
дружньої та  ін. аналіз фото- й відеоматері-
алів, які поширюються мережею Інтернет, 
дає можливість констатувати активне побу-
тування в сучасному похоронному обряді 
поховально-поминальних атрибутів, прита-
манних традиційній українській обрядовос-
ті. Насамперед це поминальні хліби, цукер-
ки, рушники (як на надмогильних хрестах, 
іконах, портретах померлих). отримана та 
проаналізована за допомогою етнологічних 
методів візуальна й наративна інформація 
дає змогу констатувати, що емпатія в часи 
війни сягає найвищого рівня: в українців не 
існує зараз приватного горя, уся жалоба  – 
спільна.
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1 За даними офісу Генерального прокурора.
2 як повідомив ВВс голова міськради олександр ломако, у чернігові загинули понад 700 мирних жителів: через 

три тижні після того, як звідти вибили російських військових, на головному цвинтарі все ще копали нові могили. На 
частину могил родичі вже принесли квіти, на решті – поки лише ідентифікаційні таблички.

3 Інформація зафіксована у квітні 2022 року, наразі м. Маріуполь під окупацією.
4 ака – це скорочення англомовного виразу «also known as», тобто «відомий як», широко вживається в розмов-

ній мові сучасними користувачами Інтернету.
5 url : https://t.me/myvijily.
6 під російською окупацією місто перебувало впродовж 2 квітня – 15 вересня 2022 р.
7 Назва країни написана з малої літери навмисно як форма «лінгвістичного спротиву», що наразі розвивається 

шаленими темпами. Звичні форми – різноманітні неологізми типу «рашист», але є й незвичні. Це написання слів 
«РФ», «Росія», «росіяни» не просто малими буквами, а нижнім регістром. Візуалізація огиди на порушення люд-
ських норм.

Примітки
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Анотація / Abstract

Niniejszy artykuł dotyczy praktyk turystycznych rozwijanych w obrębie wybranych byłych sowieckich baz wojskowych 
w Polsce (Borne Sulinowo, Kłomino, Pstrąże) i na Łotwie (Skrunda-1, Karosta w lipawie, twierdza Daugavgrīva). 
Przedstawiony w tekście katalog praktyk turystycznych – 1) ruch urban exploration, 2) wytyczanie ścieżek i eksplorowanie 
poprzez spacerowanie, 3)  zakładanie i zwiedzanie muzeów i quasi-muzeów, 4)  reality shows z elementami spektaklu, 
5) organizowanie i uczestnictwo w eventach – ma z założenia charakter otwarty i selektywny zarazem. Obejmuje on wyłącznie 
te rodzaje praktyk, które opierają się na wykorzystaniu materialnego dziedzictwa militarnego oraz wyselekcjonowanych 
elementów historii, w celu kreowania unikalnych produktów turystycznych, w tym odrębności miejsca w kontekście jego 
przeszłości. Skupienie uwagi na praktykach turystycznych rozwijanych w odmiennych kontekstach – polskim i łotewskim – 
pozwoliło na ukazanie, w jaki sposób posowieckie materialne dziedzictwo militarne w obu krajach wykorzystywane jest do 
pełnienia nowych funkcji, jak praktyki turystyczne przyczyniają się do rehabilitacji baz i innych obiektów powojskowych, 
jak przebiega proces negocjowania znaczeń w ramach i w odniesieniu do nich, wreszcie, jaki wpływ na praktyki turystyczne 
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ma materialność miejsca. Wyniki badań ukazały, że w strefach zdemilitaryzowanych w Polsce i na Łotwie rozwijają się 
zróżnicowane praktyki turystyczne i kształtowane są określone wzory doświadczenia turystycznego, które nie mają 
związku z turystyką masową. W każdym konkretnym przypadku to materialność przestrzeni powojskowej wyznacza typ 
praktyk turystycznych, które się w niej rozwijają. W kontekście praktyk turystycznych materialne dziedzictwo byłych baz 
wojskowych jest przedstawiane jako coś niecodziennego, wartego zobaczenia. Jednocześnie kontemplowanie dziedzictwa 
militarnego i jego doświadczanie odbywa się w warunkach spokoju i bezpieczeństwa, co powoduje, że kreowane obrazy 
i doświadczenia stają się wysterylizowane i w gruncie rzeczy dalekie od zagrożeń, dla których bazy były tworzone, czyli 
oderwane od ich pierwotnych funkcji i znaczeń. rozwój zróżnicowanych praktyk turystycznych ukazuje, że choć militarne 
dziedzictwo byłych sowieckich baz wojskowych jest znaczące w teraźniejszości, jest ono jednocześnie kontestowane, 
ambiwalentne i igrające z niepokojącymi wyobrażeniami, zarówno na temat przeszłości, jak i przyszłości. 

Słowa kluczowe: baza wojskowa, dziedzictwo post-zimnowojenne, Łotwa, militarny, Polska, praktyki turystyczne, 
turystyka militarna. 

The tourist practices those have been developed at the sites of selected former Soviet military bases in Poland (Borne 
Sulinowo, Kłomino, Pstrąże) and in latvia (Skrunda1, Karosta in liepāja, Daugavgrīva fortress) are considered in the 
submitted article. The catalogue of tourist practices presented in the text includes 1) the urban exploration movement, 
2) creating new paths and exploring on foot, 3) establishing and visiting museums and quasi-museums, 4) reality shows 
with elements of performance, 5) organizing and participating in events – is intended to be open and selective. It contains 
only the type of practices based on using material military heritage and selected episodes from history to create unique 
products of tourism, such as the individual character of a site in the context of its past. The focus on tourist practices has 
been developed in different contexts – Polish and latvian – illustrates how the post-Soviet material military heritage is 
used in each of these countries to serve new functions. It also sheds some light on whether (or how) tourist practices 
contribute to the ‘rehabilitation’ of bases and other post-military facilities in the eyes of the public, reveals the process 
of negotiating meaning within and in reference to these sites, and indicates how tourist practices affect the materiality 
of the place. The research has shown that diverse tourist practices are developed in de-militarized zones in both Poland 
and latvia; specific patterns of tourist experience are formed there, which do not have anything in common with mass 
tourism. In any given case, it is the materiality of the post-military space that determines the type of tourist practices 
developing there. In the context of tourist practices, the material heritage of military bases is presented as something 
unusual and worth seeing. at the same time, however, military heritage is contemplated and experienced in a tranquil, 
safe environment, which makes the emerging images and experiences ‘sterilized’, and ultimately far removed from the 
dangers due to which these bases have been built. Thus, they are detached from their original functions and meanings. 
Nevertheless, the development of diverse tourist practices indicates that although the military heritage of former Soviet 
bases has its meaning in the present, it is still contested, ambivalent and inspiring slightly disturbing perceptions of both 
the past and the future.

keywords: military base, post-Cold-War heritage, latvia, military, Poland, tourist practices, military tourism.

W pierwszej części artykułu, która ukazała 
się w poprzednim numerze czasopisma, 
zaprezentowany został kontekst powstania 
sowieckich baz wojskowych w Polsce i na 
Łotwie oraz czynniki, które doprowadziły do 
ich przekształcenia w obiekty niemilitarne, 
po wycofaniu się z nich żołnierzy Federacji 
rosyjskiej. zarysowany został kontekst, 
pozwalający na pełniejsze zrozumienie znaczenia 
i funkcji konkretnych rodzajów praktyk 
turystycznych, które rozwinęły/rozwijają się w 
ramach stref zdemilitaryzowanych i które to 
praktyki prezentowane są w niniejszym tekście.

Rodzaje praktyk turystycznych. Poniższy 
katalog praktyk turystycznych, rozwijanych w 
obrębie byłych sowieckich baz wojskowych w 

Polsce i na Łotwie, z założenia ma charakter 
otwarty i selektywny zarazem. Obejmuje on 
wyłącznie te rodzaje praktyk, które opierają 
się na wykorzystaniu materialnego dziedzictwa 
militarnego oraz wyselekcjonowanych 
elementów historii, w celu kreowania unikalnych 
produktów turystycznych, w  tym odrębności 
miejsca w kontekście jego przeszłości. 
turystyka może być bowiem rozumiana jako 
ludzka praktyka, poprzez którą przestrzeń staje 
się ożywiona i obdarzona znaczeniami [13]. 
Jedno z kluczowych pytań w kontekście rozwoju 
praktyk turystycznych w byłych sowieckich 
bazach wojskowych dotyczy tego, co właściwie 
turyści przyjeżdżają tam oglądać i co takiego 
«innego» miejsca te mają im do zaoferowania. 
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Praktyki turystyczne takie jak paintball, 
poszukiwania skarbów, wycieczki rowerowe, 
spływy kajakowe, nordic walking i in., nie były 
brane pod uwagę 1. Pomimo tego, że one również 
rozwijają się na terenie byłych baz wojskowych, 
nie są powiązane ani z militarną, ani z sowiecką 
przeszłością tych miejsc, a zatem nie odnoszą się 
do ich «post-militarnej» specyfiki. 

Urban Exploration. ruch urban exploring 
(w skrócie urbex)  2 to współcześnie popularny, 
choć niszowy sposób uprawiania turystyki. 
Głównym celem ruchu urban exploring jest 
zachowanie w niezmienionej formie osiedli, 
niezagospodarowanych budynków, czy 
fortyfikacji i ich nieinwazyjna eksploracja. 
miejska eksploracja opiera się na zasadzie, by 
«niczego nie brać, niczego nie ruszać», przy 
jednoczesnym pozyskiwaniu materiału, głównie 
wizualnego, o dość specyficznej estetyce, 
odbiegającej od powszechnie uznanych 
kanonów piękna. autorzy opatrują filmy i 
zdjęcia komentarzami, dzielą się w sieci swoimi 
emocjami i wrażeniami 3. Urbex może przybierać 
wiele form. mogą być to między innymi 
spontaniczne nocne wycieczki, wspinaczki po 
wysokich budynkach, spacery z oglądaniem, 
a  nawet działania badawcze powiązane z tzw. 
archeologią przemysłową. Główną cechą urbexu 
jest «peryferyczność i ekstremum» przestrzeni 
miejskiej, w której jest on praktykowany [1, s. 65]. 
Przestrzenie tego typu, choć z powszechnego 
punktu widzenia utraciły walory estetyczne i 
użytkowe, pozostają symbolizujące. Grzegorz 
Błahut określa je mianem «przestrzeni 
zdewaluowanych». twierdzi jednocześnie, że 
stanowią one «formę ‘naturalnych’ pomników 
minionych pokoleń i czasów. złudne jest zatem 
wrażenie, że to miejsca puste, pozbawione 
znaczeń» [1, s.  68]. Jako że dla eksploratorów 
cenne są miejsca odgrodzone i opatrzone 
tablicami ostrzegającymi i zakazującymi wstępu 
[1, s.  65], praktyki tego rodzaju są dyskusyjne 
pod względem legalności. miejska eksploracja 
może służyć upamiętnianiu, rejestracji upływu 
czasu oraz zmian w przestrzeni i tkance 
materialnej, podejmowaniu ref leksji nad 
historią bez jej oceniania, radzeniu sobie z 

poczuciem utraty. Urbex to specyficzny rodzaj 
turystyki, nienastawiony na turystę masowego i 
odcinający się od usług komercyjnych 4 (np. nie 
jest akceptowane zwiedzanie z przewodnikiem, 
czy rozbudowa infrastruktury turystycznej) 
[por. 16]. Opuszczone i popadające w ruinę byłe 
sowieckie bazy wojskowe, takie jak Kłomino, 
Pstrąże i Skrunda-1, stanowią przedmiot 
zainteresowania eksploratorów. Urbex to często 
jedyny rodzaj turystyki, który pojawia się w 
obrębie miast-widm. Jednocześnie stopniowe 
wyburzanie popadającej w ruinę infrastruktury 
powoduje, że opuszczone bazy stają się coraz 
mniej atrakcyjne dla eksploratorów. 

Wytyczanie ścieżek i eksplorowanie poprzez 
spacerowanie. Borne Sulinowo można zwiedzać 
(samodzielnie lub z wynajętym przewodnikiem), 
poruszając się wzdłuż odgórnie wytyczonej, 
13-kilometrowej ścieżki spacerowej. Choć 
korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak 
i przybysze z zewnątrz, ścieżka została 
zaprojektowana w 2010  roku głównie z myślą 
o turystach i służy jako część infrastruktury 
turystycznej. Ścieżka obejmuje tzw. punkty warte 
obejrzenia  – wyselekcjonowane przez lokalne 
władze obiekty uznane za znaczące ze względu 
na ich wartość historyczną, przyrodniczą, czy 
kulturową5. Przy każdym z punktów ustawiono 
tablicę, zawierającą krótki opis historii obiektu 
w języku polskim, niemieckim i angielskim6 oraz 
jego fotografię z przeszłości i teraźniejszości. 
umożliwia to porównanie obecnej kondycji 
obiektu z jego dawnym wyglądem. z  czasem 
na tablicach dodano mapę miasta oraz Qr kod, 
dzięki któremu użytkownicy smartfonów mogą 
poszerzyć wiedzę o historii poszczególnych 
obiektów. Początkowo trasa obejmowała 
dwadzieścia jeden przystanków. W  2016  roku 
dodano kolejne cztery punkty. Ścieżka 
spacerowa w Bornem Sulinowie szybko stała 
się popularna zarówno wśród mieszkańców, jak 
i turystów. Przebiega ona przez całe miasto, 
w  znacznej części wzdłuż alei Niepodległości, 
jednej z głównych arterii komunikacyjnych 
Bornego Sulinowa [zob. też  8]. Informacje o 
ścieżce były promowane poprzez portale 
internetowe lokalnych władz i stowarzyszeń, 
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jak również przez lokalnych przedsiębiorców 
i właścicieli kwater prywatnych, którzy w ten 
sposób wyrażali poparcie dla owej inicjatywy. 
Popularność przedsięwzięcia skłoniła lokalne 
władze do rozbudowania ścieżki spacerowej i 
zamontowania odpowiednich tablic na terenie 
całej gminy. W  efekcie w kolejnych latach 
powstały tzw. trasy powiązane, na przykład 
trasa «Bunkry».

Spacerowanie wzdłuż odgórnie wytyczonej 
ścieżki spacerowej jest praktyką ukierunkowaną 
i zaplanowaną przez kogoś, kto uznał i 
zdecydował, jakie obiekty zasługują na uwagę, 
a zatem warto je zobaczyć i zapamiętać, jakie zaś 
można pominąć, a  w konsekwencji zapomnieć 
[por.  15]. Istotnym ograniczeniem tego typu 
zwiedzania jest zapewnienie dostępu wyłącznie 
do tych narracji, które dominują w danym czasie 
i miejscu. Kombinacja poszczególnych tekstów, 
fotografii, map i chodnikowej infrastruktury, 
stanowi swego rodzaju instrukcję, zarówno 
dla przyjezdnych, jak i miejscowych, na 
temat tego, co oglądać, co zaś ignorować, 
przy jednoczesnej próbie objaśniania tego, 
co właściwie widzi się podczas spacerowania. 
W  efekcie kreowany jest obraz wybiórczy, 
a  wybiórczość jest sposobem patrzenia [19, 
s.  146]. Praktyka spacerowania wyznaczoną 
trasą stwarza możliwość poszerzenia wiedzy 
o miejscu i może przyczyniać się do tworzenia 
wizerunku byłej bazy wojskowej jako miejsca 
specjalnego i wyróżniającego się. Podążanie 
wytyczoną ścieżką stwarza spacerowiczowi 
szansę na poznanie i zrozumienie wartości i 
znaczeń przypisywanych przez współczesnych 
mieszkańców miasta materialnym 
pozostałościom z przeszłości i ich obecnego 
stosunku do niej. może być również krytycznym 
komentarzem na temat transformacji, jaka 
zaszła/zachodzi w przestrzeni po wycofaniu się 
z niej sowieckich/rosyjskich wojsk, w  tym na 
temat tego, co zostało bezpowrotnie stracone. 

Muzea i quasi-muzea. W  byłych bazach 
wojskowych w Polsce i na Łotwie funkcjonują 
różne typy muzeów. rodzaj aktorów społecznych, 
którzy powołują je do życia i/lub nimi 
zarządzają, w  znacznym stopniu determinuje 

ich status, sposób funkcjonowania, ilość i rodzaj 
posiadanych obiektów, sposób ekspozycji i 
konstruowania narracji, sposób ich promowania, 
itd. Obok klasycznych instytucji muzealnych, 
zarządzanych przez przedstawicieli lokalnych 
władz lub organizacji pożytku publicznego 
(np.  Izba muzealna w Bornem Sulinowie; 
Więzienie Karosta), a  także zakładanych przez 
podmioty prywatne (np.  muzeum militarnej 
historii w Bornem Sulinowie), na terenie byłych 
baz wojskowych powstają placówki, które choć 
pretendują do miana muzeów, nie są nimi, 
przynajmniej z prawnego punktu widzenia  – 
nie są wpisane do wykazu muzeów (np.  Izba 
muzealna przy ul. Orła Białego w Bornem 
Sulinowie; Izba muzealna w Karoście). te 
ostatnie określam mianem quasi-muzeów [zob. 
też  4]. W  przestrzeniach zdemilitaryzowanych 
instytucje muzealne powstają z reguły z inicjatyw 
oddolnych, służąc zarówno mieszkańcom, jak i 
przybyszom z zewnątrz. W  wielu przypadkach 
muzea jako repozytoria wiedzy naukowej, 
zakładane są nie tylko w celach edukacyjnych, 
ale również po to, by stworzyć możliwość 
zaprezentowania szerszej publiczności tego co 
ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności i 
tego, czym może się ona «pochwalić» (również 
w kontekście przeszłości miejsca jako czegoś 
wartościowego). muzea nie są jednak neutralne. 
Choć prezentowane jako miejsca pamięci, są 
one przede wszystkim przestrzeniami władzy, 
w  których opowiadana jest tylko część historii 
i w których tylko niektóre obiekty/fragmenty 
materialne znajdują schronienie  [11]. Obiekty 
muzealne eksponowane na terenie byłych 
baz wojskowych (a  przynajmniej duża ich 
część) zostały odnalezione/pozyskane w tych 
właśnie przestrzeniach i podobnie jak budynki, 
w których zwykle są prezentowane, pochodzą z 
okresu, który reprezentują. W tym sensie są one 
autentyczne zarówno w oczach mieszkańców, 
jak i turystów. Kategoria autentyczności ma 
wpływ zarówno na kreowanie atrakcyjności 
byłych baz wojskowych, jak i wiedzy, która jest 
poprzez nie transmitowana [zob.  7; 19; 20]. 
Choć wiele obiektów powojskowych nie zostało 
«wyrwanych» z ich oryginalnego środowiska, 
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to ich siła transformacyjna sytuuje się w tym, 
że jako fragmenty funkcjonujące w zmienionym 
kontekście, zostały, dzięki praktykom 
muzealnym, ponownie «wpisane» w krajobraz 
symboliczny, w oparciu o preferencje kuratorów, 
a w dalszej kolejności, percepcję zwiedzających. 
eksponowane artefakty nadają przeszłości 
materialną formę i stanowią zakotwiczenie 
dla autoryzowanych i oficjalnych narracji oraz 
pamięci zbiorowej. Jedną z ważnych funkcji 
części muzeów na terenie byłych baz wojskowych 
jest partycypowanie w procesie konstruowania 
lokalnej tożsamości i tożsamości miejsca.

tymczasem głównym celem tych, którzy 
powołują do istnienia quasi-muzea, jest 
tworzenie atrakcji turystycznych, które 
generują zyski. Właściciele quasi-muzeów, 
którzy nie muszą spełniać żadnych standardów 
związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem 
instytucji muzealnych, dowolnie dobierają 
eksponowane obiekty i konstruują własne 
narracje na ich temat, podobnie jak na temat 
przeszłości byłych baz. Chęć wykreowania 
atrakcyjnego dla przybyszów z zewnątrz 
produktu turystycznego, nie zawsze idzie w 
parze z faktami historycznymi. Celowo tworzy 
się produkty odpowiadające oczekiwaniom 
turystów i podporządkowane ich spojrzeniu. 
Jednocześnie względna swoboda w doborze 
eksponowanych artefaktów stwarza możliwość 
zaprezentowania innych niż tylko oficjalne 
narracji na temat przeszłości. 

linia podziału między muzeami i quasi-
muzeami nie jest ostra. Przykładowo muzeum 
militarnej historii w Bornem Sulinowie, 
założone przez lokalnego przedsiębiorcę, od 
początku zostało pomyślane jako instytucja 
prywatna, która oprócz funkcji edukacyjnych, 
ma za zadanie generować zyski i przyciągać 
specyficzną grupę turystów  – ekspertów i 
miłośników historii militarnej i militarnego 
sprzętu. muzeum, którego kolekcja jest 
nieustannie rozbudowywana, posiada czołgi, 
amfibie, transportery i inne rodzaje pojazdów 
wojskowych. Większość z nich pozyskiwana jest 
poza terenem byłej bazy wojskowej. Obiekty te 
są nie tylko eksponowane w ramach wystaw, ale 

również aktywnie wykorzystywane w trakcie 
zlotów militarnych, czy turystycznych rajdów, 
podczas których zwiedzający mogą przejechać 
się po poligonie pojazdami wojskowymi. 
Dodatkowo muzeum wypożycza sprzęt na 
zasadach komercyjnych. Placówka aktywnie 
promowana jest w mediach społecznościowych 
i posiada grupę fanów, którzy nieustannie 
wymieniają się informacjami, komentują nowe 
inicjatywy  7. muzeum prywatne jest zatem nie 
tyle zaangażowane w proces kreowania lokalnej 
tożsamości, ile w kreowanie atrakcyjnych 
produktów turystycznych, wspartych na wiedzy 
eksperckiej i historycznej oraz autentyczności 
obiektów wojskowych. Wyróżniające się 
otoczenie bazy, służy w tym przypadku jako 
arena wystawiennicza i/lub swego rodzaju 
scenografia, w której osadza się inne atrakcje. 

Warto dodać, że funkcjonowanie w jednym 
miejscu kilku instytucji quasi-/muzealnych 
powoduje, że trudniej jest wykreować 
koherentny turystyczny wizerunek miejsca.

«Przeżyj to sam!»  – reality shows z 
elementami spektaklu. zasadniczym celem 
konsumpcji dóbr i usług turystycznych jest 
wnoszenie jakiejś różnicy, a  także powiązane 
z tym pragnienie przeżycia «naprawdę» 
scenariuszy wykreowanych przez wyobraźnię 
[3, s.  88–95]. Doznania niecodzienne, których 
oczekują turyści, angażują inne zmysły niż na 
co dzień lub angażują je mocniej. Jednocześnie, 
jako że coraz więcej rzeczy jawi się ludziom 
jako «zwyczajne» (między innymi za sprawą 
mediów), domagają się oni przeżyć coraz 
bardziej nadzwyczajnych. 

Na terenie dzielnicy Karosta w lipawie 
funkcjonuje Więzienie Karosta (Karosta 
Cietums), obecnie muzeum  8. W  wytycznych z 
2011  roku Więzienie Karosta zostało uznane 
za najlepszy produkt turystyczny na Łotwie, 
jeśli chodzi o tzw. dziedzictwo militarne  [12]. 
Wśród powodów, które miały wpływ na taką 
decyzję, wymieniono zarówno oparcie się na 
unikalnym dziedzictwie materialnym, jak i 
prezentowanie produktu turystycznego pod 
postacią interaktywnych pokazów dla różnych 
grup zwiedzających, które to pokazy aktywnie 
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angażują gości i stwarzają im możliwość zdobycia 
nowych wrażeń, wiedzy i doświadczeń.

muzeum mieści się w budynku byłego 
więzienia garnizonowego, które zostało 
wybudowane na terenie Karosty na początku 
XX  wieku. Więzienie jako krótkoterminowa 
placówka karna dla marynarzy i oficerów, 
spełniało funkcję represyjną w różnych 
okresach historycznych  – korzystały z niego 
nie tylko władze carskiej rosji, ale również rząd 
niepodległej republiki Łotewskiej po I wojnie 
światowej, Sowieci w latach 1940–1941, Niemcy 
do 1945  roku, potem znów Sowieci, wreszcie 
rząd niepodległej Łotwy po rozpadzie związku 
radzieckiego. Ostatnie napisy pozostawione 
przez więźniów na ścianach budynku pochodzą 
z 1997  roku. Najmroczniejsza historia tego 
miejsca powiązana jest z okresem niemieckim 
oraz sowieckim po II  wojnie światowej. Jak 
wynika z informacji zamieszczonych na 
stronie internetowej muzeum, placówka 
zarządzana jest obecnie przez organizację 
pożytku publicznego Karosta rescue Society, 
której celem jest zachowanie, odnawianie i 
promowanie historycznych i kulturowych 
obiektów Karosty. 

muzeum oferuje przybyszom możliwość 
zwiedzania budynku byłego więzienia oraz 
stworzonej w granicach jego murów ekspozycji, 
w  formie tradycyjnego oprowadzania z 
przewodnikiem (zwiedzanie bez przewodnika 
nie jest możliwe). Korzystając z tego typu 
oferty podczas badań terenowych w 2016 roku, 
otrzymałam zapewnienie od towarzyszącego 
mi pracownika muzeum, że obiekty oglądane 
w byłym więzieniu są w ponad 90% oryginalne. 
Na stronie internetowej placówki również 
podkreśla się, że budynek więzienia nie 
zmienił się od czasów carskich. Kategoria 
autentyczności odgrywa zatem znaczącą rolę 
w kreowaniu wyjątkowości i specyfiki miejsca. 
zwiedzanie byłych cel więziennych, w  których 
wciąż widoczne są ślady ludzkiej obecności z 
przeszłości (np. napisy wyryte na ścianach przez 
więźniów), a  które zostały zrekonstruowane 
tak, by imitować warunki, w  jakich przebywali 
osadzeni, wywołuje silne emocje. zwiedzanie 

muzeum-więzienia można kwalifikować jako 
element tzw. mrocznej turystyki. Jednocześnie 
emocje przybyszów podsycane są dodatkowo 
przez historie opowiadane przez przewodników, 
którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
turystów spragnionych wrażeń, fakty historyczne 
przeplatają z anegdotami i ciekawostkami, 
które niekoniecznie odpowiadają prawdzie 
historycznej. Przewodnicy są częścią 
performansu miejsca  [6]. Fakt, że przybysze 
nie mogą doświadczać byłego więzienia 
samodzielnie sprawia, że rola przewodników 
w procesie negocjowania miejsca i jego historii 
staje się jeszcze istotniejsza. 

Szczególną formą atrakcji oferowanych 
przez muzeum są jednak nie tyle tradycyjne 
oprowadzania z przewodnikiem, ile możliwość 
przenocowania w Więzieniu Karosta, tzw. 
zwiedzania nocne oraz pokazy połączone z 
elementami spektaklu  – reality shows, których 
celem jest zaangażowanie publiczności. Jak 
wynika z oferty przedstawionej na stronie 
internetowej muzeum, scenariusze pokazów 
są zróżnicowane, zarówno pod względem 
tematyki, jak i intensywności powiązanych z 
nimi wrażeń. Przykładowy scenariusz pt. «za 
kratami» (Behind Bars: show), oferowany 
turystom powyżej 12  roku życia i tym, którzy 
spragnieni są doznań nadzwyczajnych, ma 
polegać na wcieleniu się przez zwiedzającego 
w rolę więźnia i poznawaniu z tej pozycji 
«najbardziej interesujących i szokujących faktów 
z historii więzienia» 9. Inny możliwy scenariusz 
to «ekstremalna noc w Więzieniu Karosta» 
(Extreme night in Karosta Prison). Pracownicy 
muzeum wcielają się w postaci strażników lub 
innych członków więziennej załogi i odgrywają 
swe role w ramach wcześniej zaplanowanego 
scenariusza, czuwając jednocześnie nad 
zachowaniem jego ram. Organizowanie tego 
typu atrakcji turystycznych ma dwa zasadnicze 
cele: 1) szokowanie, czyli dostarczanie turystom 
przeżyć nadzwyczajnych, by nie powiedzieć 
ekstremalnych, a tym samym niezapomnianych, 
2) zaangażowanie publiczności, która ma nie tylko 
biernie obserwować to, co się jej przedstawia, ale 
aktywnie włączyć się we współtworzenie reality 
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shows. autentyczny budynek więzienia i jego 
historia, wykorzystywane są w tym kontekście 
do kreowania wysterylizowanych spektakli, 
w  ramach których turystom przekazuje się 
jakiś rodzaj wiedzy o przeszłości, wpisanej w 
bezpieczną grę i zabawę. 

Podobne formy atrakcji oferowane są również 
na terenie innych byłych baz wojskowych. 
W  Bornem Sulinowie lokalni gestorzy 
organizują dla przybyszów tzw. imprezy w stylu 
sowieckim. mają one jakoby umożliwić chętnym 
poznanie/przypomnienie sobie «sowieckich 
doświadczeń». Jeden z gestorów stwierdził: 

radziecka impreza chyba najbardziej 
pasuje do Bornego w Polsce. Żadne inne 
miejsce nie będzie. tym bardziej, że my o 
tą historię [dbamy] wbrew, tutaj wszyscy 
niszczą, nienawidzimy, my jednak  <…> się 
przed rosjanami nie musimy wstydzić, że nie 
jesteśmy zgodni z prawdą, czy zakłamujemy 
historię. <…> Na pewno rosjanie nie mogą 
zauważyć od nas jakiejś agresji, przynajmniej 
od gestorów (fragment wywiadu z C. T., Borne 
Sulinowo, luty 2015). 

Są też imprezy w stylu Prl  10. twórcy 
różnych reality shows osadzają scenariusze 
w scenografii stworzonej przez materialne 
pozostałości, historię i mity byłej sowieckiej 
bazy wojskowej. 

Areny wystawiennicze, scenografie i 
turystyka eventowa. Byłe sowieckie bazy 
wojskowe definiowane jako obiekty militarne 
wielkiej skali mogą same w sobie stanowić 
atrakcje turystyczne, które przybysze 
przyjeżdżają oglądać i zwiedzać [17]. Nie chodzi 
w tym przypadku wyłącznie o tzw. miasta-
widma, które zwracają uwagę eksploratorów, ale 
również o byłe bazy wojskowe przystosowane 
do pełnienia nowych funkcji. Kiedy w 
2013  roku w Bornem Sulinowie odbywały 
się międzynarodowe warsztaty, których 
celem była wymiana doświadczeń z zakresu 
ochrony spuścizny po zimnej wojnie, jeden z 
ich uczestników stwierdził na wpół żartobliwie, 
zwiedzając Izbę muzealną: «Co prawda Izba 
muzealna jest niewielka, ale przecież całe Borne 

Sulinowo to jedno, wielkie muzeum» (fragment 
wywiadu z Cz.  t., luty  2015) [zob. też  4]. 
tymczasem jeden z pracowników miejskiej 
instytucji, opowiadając o pierwszych grupach 
turystów, docierających do Bornego Sulinowa, 
po to tylko, by zobaczyć otwarty garnizon, 
wyjaśniał: 

Bardziej mieliśmy takich ludzi, którzy 
przyjeżdżali w weekendy z Pomorza 
zachodniego, zobaczyć Borne Sulinowo, 
przejechać się, zobaczyć, jak to wygląda, jak 
to się rozwija. Natomiast sukcesywnie, z 
roku na rok mieliśmy tych ludzi coraz więcej 
(fragment wywiadu z T.  F., Borne Sulinowo, 
maj 2016).

znacznie częściej jednak byłe bazy 
wojskowe, z ich niekonwencjonalnymi 
zestaw ieniami, kontrastami, aurą 
tajemniczości, stają się scenografiami dla 
innych atrakcji turystycznych  – wydarzeń i/
lub pseudowydarzeń  [2]  – nieautentycznych, 
wymyślonych atrakcji, które generują 
doznania. Scenografie te mogą być stopniowo 
dostosowywane do rozwijanych w ich obrębie 
praktyk turystycznych, przy czym nie bez 
znaczenia jest fakt, że same praktyki również 
ulegają przemianom, czasem poważnym i 
gwałtownym. Funkcjonowanie materialnych 
pozostałości w formie scenografii dla nowych 
wydarzeń i aktywności ma związek z procesem 
estetyzacji, który pojawia się wtedy, gdy przeszłe 
działania i funkcje przestrzeni są redefiniowane, 
rozważane z dystansu, wiązane z zabawą, 
rekreacją i konsumpcją [18, s.  658]. zdaniem 
Dagnosława Demskiego proces przekształcania 
przestrzeni powojskowych w scenografie i 
areny wystawiennicze ma związek nabywaniem 
nowych i utratą starych znaczeń przez 
miejsce, dzięki czemu artykułowany jest nowy 
rodzaj wiedzy i generowane są nowe sposoby 
rozumienia [7]. 

Jeśli chodzi o wydarzenia, w ramach których 
teren byłej bazy wojskowej wykorzystywany jest 
jako gotowa scenografia, warto wspomnieć o 
letnich i zimowych zlotach pojazdów militarnych 
w Bornem Sulinowie i Kłominie – zlot pojazdów 
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militarnych w Kłominie, który po raz pierwszy 
odbył się w 2020 roku [9], ma znacznie krótszą 
tradycję niż ten w Bornem Sulinowie (coroczne 
zloty letnie organizowane są w Bornem od 
2004, zimowe od 2012  roku)  [5]. Impreza w 
Kłominie została zorganizowana z inicjatywy 
miłośników militarnej historii z całej Polski, 
nie zaś członków lokalnego Stowarzyszenia 
militarnej historii, odpowiedzialnego za 
organizację imprez militarnych w Bornem 
Sulinowie. Na Łotwie tymczasem rolę gotowej 
scenografii pełnią przykładowo pozostałości po 
byłej bazie wojskowej w lipawie. Więzienie 
Karosta oferuje możliwość organizacji gry 
szpiegowskiej zatytułowanej «ucieczka z 
zSrr» (Escape from the USSR). Jak wynika z 
informacji zamieszczonej na stronie muzeum, 
jej scenariusz odgrywany jest na terenie fortów 
północnych. 

Pozostałości materialne po byłych bazach 
wojskowych wykorzystywane są również jako 
areny wystawiennicze, bądź areny i scenografie 
jednocześnie. Jako przykład tej ostatniej opcji 
może służyć wystawa stała, zorganizowana na 
wolnym powietrzu w twierdzy Daugavgrīva, 
prezentująca wielowiekową historię obiektu. 
Dodatkowo, w  twierdzy Daugavgrīva od 
2016 roku Bolderaja Group organizuje coroczną 
imprezę pod nazwą Kometa festival. Na festiwal 
składają się pokazy teatralne, koncerty, cyrk, 
kino, tańce, wykłady i spotkania ze znanymi 
ludźmi. Celem organizatorów jest nie tylko 
wspólne zastanowienie się nad przyszłością 
twiedzy, ale również «ożywienie» przestrzeni 
powojskowej, dokonanie transformacji znaczeń 
z nią związanych i uczynienie twierdzy 
miejscem rozwoju kultury [zob.  7, s.  502–
504]. Na terenie Karosty tymczasem, co roku 
organizowany jest festiwal sztuki (Karosta 
Festival)  11. W  ramach festiwalu odbywają się 
publiczne dyskusje, parady pojazdów, koncerty, 
przedstawienia performatywne, aktywności dla 
dzieci. materialne pozostałości i powojskowa 
przestrzeń, w  tym między innymi bunkry, 
służą jako arena wystawiennicza dla dzieł 
artystycznych różnego typu. Dodatkowo, 
podczas edycji festiwalu w 2022 roku, artyści z 

różnych krajów wykorzystywali przestrzeń bazy 
jako integralny element twórczości, malując 
przykładowo portrety uczestników festiwalu w 
celach muzeum-więzienia. 

Wydarzenia kulturalno-art yst yczne 
różnego typu, organizowane na terenie byłych 
baz wojskowych, funkcjonują jako część tzw. 
turystyki eventowej (event tourism), która 
jest częścią zarówno turystyki biznesowej, 
jak i kulturowej. «event to wydarzenie 
wykraczające poza doświadczenia codzienne» 
[10, s.  58]. eventy są zawsze imprezami 
inscenizowanymi, które mają do spełnienia 
określone cele, wyznaczone przez sponsorów, 
czy organizatorów. Jednym z celów (choć 
zdecydowanie nie jedynym) może być 
kreowanie wizerunku miejsc, w  tym również 
ich promowanie. Przy pomocy eventów w 
niecodziennych okolicznościach przekazywana 
jest informacja za pomocą emocji. zapewnienie 
cykliczności wydarzeń sprzyja kreowaniu 
skojarzeń związanych miejscem, a  w rezultacie 
tworzeniu przywiązania do miejsca. turyści, 
którzy przyjeżdżają do byłych baz wojskowych, 
by uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, 
takich jak na przykład festiwale, mogą (choć nie 
muszą) stanowić inną grupę przybyszów niż ci, 
którzy zainteresowani są militariami. W  efekcie 
dzięki turystyce eventowej generowany 
jest szerszy rozwój ruchu turystycznego w 
przestrzeniach powojskowych.

Podsumowanie. W  strefach zdemilitaryzo-
wanych rozwijają się zróżnicowane praktyki 
turystyczne i kształtowane są określone wzory 
doświadczenia turystycznego, które nie mają 
związku z turystyką masową. W  każdym 
konkretnym przypadku to materialność 
przestrzeni powojskowej wyznacza typ praktyk 
turystycznych, które mogą się w niej rozwinąć. 

Nieoficjalne i często nielegalne praktyki 
miejskich eksploratorów w miastach-widmach 
nie przyczyniają się do rehabilitacji byłych 
baz. Jednocześnie praktyki tego typu, poprzez 
utrwalanie zmieniających się obrazów/
stanów militarnego dziedzictwa post-
zimnowojennego, które ulega rozkładowi 
w sposób szybki i agresywny, są istotnym 
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elementem w procesie negocjowania znaczeń. 
Wbrew oficjalnym narracjom i działaniom lub 
ich brakiem – «zabijanie» dokonuje się również 
poprzez milczenie  – praktyki eksploratorów 
przywracają pamięć o tym, co zostało 
zepchnięte na margines i niejako usunięte z 
pola widzenia. Ów brak wyjaśnień pozostawia 
znaczenia ambiwalentnymi i otwartymi na 
interpretacje. 

Praktyki turystyczne rozwijane w bazach, 
które zostały przystosowane do pełnienia 
nowych funkcji, stanowią niejako wypadkową 
działań i intencji podmiotów lokalnych oraz 
oczekiwań i wyobrażeń przybyszów z zewnątrz. 
Społeczne i kulturowe ramy w obrębie których 
post-zimnowojenne dziedzictwo militarne jest 
negocjowane, są zatem jednocześnie lokalne i 
poza-lokalne. lokalne warunki, aktorzy i ich 
działania są negocjowane poprzez porównania 
z innymi miejscami, pomysłami i podejściami 
wytworzonymi gdzie indziej, oczekiwaniami 
i ocenami innych. Praktyki turystyczne, które 
rozwijają się na obszarach zdemilitaryzowanych, 

nigdy nie są, nawet jeśli się tak wydaje, 
wyizolowane kulturowo od tego, co dzieje się 
w poszczególnych miastach/byłych bazach i 
krajach. Ich rozwój zawsze odbywa się w relacji 
do «gdzie indziej». 

W kontekście praktyk turystycznych 
militarna przeszłość i materialne dziedzictwo 
byłych baz wojskowych jest przedstawiane 
jako coś niecodziennego i wartego pamiętania. 
Jednocześnie kontemplowanie dziedzictwa 
militarnego i jego doświadczanie odbywa się 
w warunkach spokoju i bezpieczeństwa, by 
nie powiedzieć komfortu, co powoduje, że 
kreowane obrazy stają się wysterylizowane 
i w gruncie rzeczy dalekie od zagrożeń, dla 
których bazy były tworzone, oderwane od 
ich pierwotnych funkcji i znaczeń. rozwój 
zróżnicowanych praktyk turystycznych 
ukazuje, że choć militarne dziedzictwo byłych 
baz jest znaczące w teraźniejszości, jest ono 
jednocześnie kontestowane, ambiwalentne 
i igrające z niepokojącymi wyobrażeniami 
zarówno na temat przeszłości, jak i przyszłości. 

1 Wiele byłych sowieckich baz wojskowych zostało usytuowanych w miejscach niezwykle atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym (np.  Borne Sulinowo, Pstrąże, Skrunda-1). W  przeszłości lasy, rzeki, jeziora stanowiły naturalne 
przeszkody ograniczające dostęp do baz, ułatwiały też zamaskowanie ich strategicznego położenia. Współcześnie wiele z 
tych miejsc przyciąga turystów właśnie ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze [por. 14]. 

2  Po raz pierwszy termin ten został oficjalnie użyty na łamach czasopisma Infiltration w 1996  roku. Jego początek 
sytuowany jest na lata 90. XVIII wieku, przy czym rzeczywisty rozwój zjawiska nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Więcej 
na ten temat zob. [1].

3  Przykładowe materiały rozpowszechniane w sieci przez eksploratorów: 1)  Kłomino: urbex utracone miejsca, 
«Kłomino  – Poradzieckie miasto widmo urbex utracone miejsca», maj 2019, https://www.youtube.com/
watch?v=dwtVtDhzzjY [dostęp 26.10.2022]; 2)  Pstrąże: urbex.Su, «Poradzieckie miasto widmo  – Pstrąże (стра-
хув, Pstransse, Strachów)», kwiecień 2018, https://www.youtube.com/watch?v=m6Jc9Ju4r1s [dostęp 26.10.2022]; 
3)  Skrunda-1: urban explorers Piła, «Skrunda-1  tajne miasto (скрунда-1)», październik 2021, https://www.youtube.
com/watch?v=JYjNPW7DwIk [dostęp 26.10.2022]. 

4 Nie oznacza to bynajmniej, że nie pojawiają się próby wykorzystania dla celów zarobkowych zainteresowania tego 
typu przestrzeniami. Przykładem może być sprzedaż biletów wstępu na teren byłej bazy Skrunda-1, którą wprowadziły 
władze samorządowe, a od której w 2018 roku odstąpiono. Podczas badań terenowych w 2018 roku jeden z mieszkańców 
Skrundy, w reakcji na niemożność dostania się przez nas do miasta-widma, potwierdził, że tego typu praktyka miała miejsce 
w przeszłości. 

5  W Karoście kierunek spacerowania również wyznaczają tablice-znaki turystyczne, wskazujące na punkty warte 
zobaczenia. 

6  Podczas badań terenowych w Bornem Sulinowie w 2015  roku, przedstawiciele władz miejskich uzasadniali brak 
napisów na tablicach w języku rosyjskim tym, że język angielski jest obecnie językiem powszechnie znanym. Przyznali 
również, że zaistniała obawa, iż pojawienie się napisów w języku rosyjskim, może spowodować dyskusje, dotyczące braku 
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Анотація / Abstract

У статті звернено увагу на знакову постать української культури – олеся Гончара. У 2023 році відзначаємо 105-ту 
річницю від дня народження славетного українця, чия творчість є актуальною сьогодні та надихає нащадків бути не-
зламними й прагнути до вічних цінностей. 

Наш і не лише наш, а  й весь європейський культурний простір, зокрема й кінопростір, фіксує актуалізацію та 
запит на осмислення спадщини видатних українців, які творили українську культуру на різних часових зрізах та впли-
вали на формування орієнтирів і ціннісних домінант. особливо важливим є сучасне історичне тло – страшна та під-
ступна агресія проти України північної недоімперії. 

сьогодні постать олеся Гончара та його творчість як письменника варта уваги не лише фахівців філологів і куль-
турологів, а й широкого загалу. адже митець транслює ціннісні домінанти, характерні для українського культурного 
простору. Він є яскравим представником, який у своїй мовотворчості демонструє етичні та світоглядні устремління 
українського народу, його моральність. 

У дослідженні здійснено спробу осмислити сучасні українські документальні кінотексти про олеся Гончара, що 
були створені ще до початку повномасштабної війни 2022 року, зокрема «“собор” о. Гончара» (1993), «Велетень 
степів», «Зодчий душі людської» (2001), «олесь Гончар. собор» (2008), «світова зоря олеся Гончара» (2011), 
«олесь Гончар. люди і долі» (2014). Усі ці фільми особливо фокусуються на ролі роману «собор» у житті митця, 
який розділив буття письменника на «до» та «після». І це не випадково, позаяк твір спрямовує до глибинних сенсів, 
до філософських роздумів про вічне, апелює до кожної душі, а це вже сфера трансцендентного, тобто того, що пере-

ол есь гон ч а р у с у ч асноМ у 
у к ра ї нськоМ у док у М ента л ьноМ у к і нот екст і:
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буває за межами можливого досвіду. У статті закцентовано увагу на постаті письменника у стрічках «Зодчий душі 
людської» та «олесь Гончар. собор». 

особливо наголошено на актуальності й надзвичайній своєчасності таких культурних продуктів, як фільм 
к. стрельченко «олесь Гончар. слово як зброя» та інші документальні кінотексти, байопіки про видатних українців, 
що є і мають ще з’явитися в нашому й світовому культурному просторі. 

Ключові слова: український культурний простір, духовні цінності, етос народу, ціннісні домінанти, свобода, 
воля, документальний кінотекст, кінооповідь. 

The article pays attention to Oles honchar, an iconic figure of ukrainian culture. In 2023, we celebrate the 105th 
anniversary of birthday of the famous ukrainian, whose creation is relevant today and inspires descendants to be indomitable 
and to strive for eternal values.

Not only our, but also the entire european cultural space, in particular the cine-space, records the actualization and a 
request for understanding the heritage of prominent ukrainians who  created the ukrainian culture at different times and 
influenced the formation of orientations and value dominants. The modern historical background– terrible and insidious 
aggression against ukraine by the northern under-empire is particularly important.

today, both Oles Ponchar’s figure and his works as a writer are worthy of attention not only by specialists in philology 
and cultural studies, but also of the general public. and this is due to the artist’s relay of dominant values characteristic of 
the ukrainian cultural space. he is the bright representative, who in his linguistic creation demonstrates the ethical and 
attitudinal aspirations of the ukrainian people, as well as its morality.

The study attempts to comprehend the modern ukrainian documentary cine-texts on Oles honchar, which were 
created prior to the russian full-scale invasion in 2022, in particular, O. Honchar’s “The Cathedral” (1993); The Giant of 
Steppes; The Architect of Human Soul (2001); Oles Honchar. The Cathedral (2008); Global Star of Oles Honchar (2011); Oles 
Honchar. People and Their Destinies (2014). all these films are especially focused on the role, in the artist’s life, of the novel 
The Cathedral, which divided his life into before and after. and this is not accidental,  because the work is directed at deep 
meanings and philosophical reflections on the eternal, it appeals to every soul. and the latter is already the transcendental 
realm, that is, which is beyond the possible experience. The article also focuses on the writer’s figure in the films The Architect 
of Human Soul and Oles Honchar. The Cathedral.

The article’s special attention is paid to the relevance and extraordinary timeliness of such cultural products as Kateryna 
Strelchenko’s film Oles Honchar. The Word as a Weapon, as well as other documentary cine-texts, biopics about outstanding 
ukrainians that are already available and yet to appear in our and global cultural spaces.

keywords: ukrainian cultural space, spiritual values, people’s ethos, value dominants, freedom, will, documentary 
cine-text, cine-narrative.

3 квітня 2023 року ми відзначатимемо 
105-ту річницю від дня народження олеся 
Гончара, славетного українця, чия творчість є 
актуальною сьогодні та надихає нащадків бути 
незламними й прагнути до вічних цінностей. 

Наш і не лише наш, а й весь європейський 
культурний простір, зокрема кінопростір, 
фіксує актуалізацію та запит на осмислення 
спадщини видатних українців, які творили 
українську культуру в різні періоди та впли-
вали на формування орієнтирів і ціннісних 
домінант. особливо важливим є сучасне 
історичне тло – страшна й підступна агресія 
проти України північної недоімперії. 

осмислюючи процеси й тенденції, що 
з’явилися в сучасному українському куль-
турному просторі тепер, у  самий розпал 
війни, ми звернули увагу на документальний 
кінотекст про олеся Гончара як митця, твор-

чість якого яскраво демонструє етос україн-
ського народу на відповідному часовому зрізі 
та дає можливість провести певні паралелі, 
зробити важливі спостереження, помітити 
особливості, які раніше так виразно не арти-
кулювалися в соціумі. 

У переліку документальних стрічок, які 
вийшли 2022 року, нас зацікавив фільм режи-
серки катерини стрельченко «олесь Гончар. 
слово як зброя». Зйомки проводилися в 
києві, дніпрі та на полтавщині. прикметно, 
що 24 лютого мала відбутися прем’єра цього 
фільму… проте, на превеликий жаль, не так 
сталося, як гадалося… Розуміємо, що після 
повномасштабного вторгнення агресора на 
нашу землю саме 24  лютого 2022  року всі 
плани щодо показу фільму різко змінилися. 
показ відбувся значно пізніше і спочатку не в 
Україні, а в 15 країнах європи. 
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У  жовтні стрічку побачили також на 
батьківщині письменника – у дніпрі. отже, 
довго очікувана прем’єра нарешті відбулася 
і в Україні. 

В одному з інтерв’ю к.  стрельченко від-
повіла на запитання, з  чого все починало-
ся й чому саме ця постать: «…передусім 
тому, що він (Гончар) народився в нашому 
місті, <…> побачила в ньому такого борця за 
незалежність, який трохи нагадав мені мого 
дідуся, який був репресований в 1937  році. 
Теж такий інтелігентний, стриманий, вихо-
ваний, і <…> щось знайоме для мене промай-
нуло в цьому образі… Мене олесь Гончар 
надихнув, і не тільки мене <…> дуже сильно 
надихнув…». 

справді, постать олеся Гончара та його 
творчість як письменника нині варта уваги 
не лише фахівців філологів і культурологів, 
а й широкого загалу. адже митець транслює 
ціннісні домінанти, характерні для україн-
ського культурного простору. Він є яскравим 
представником, який у своїй мовотворчості 
демонструє етичні та світоглядні устремлін-
ня українського народу, його моральність. 

основою фільму були щоденники, що їх 
усе життя вів олесь Гончар. Це дало можли-
вість представити глядачеві кінооповідь про 
митця, його творчість, світовідчуття, погля-
ди та переконання у вигляді моновистави 
одного актора, котрий показав душу пись-
менника. олег олексишин – та людина, якій 
випала честь говорити до глядача від імені 
олеся Терентійовича. 

документальна кінооповідь к.  стрель-
ченко та інші українські документальні кіно-
тексти про олеся Гончара були створені ще до 
початку повномасштабної війни 2022  року. 
Це, зокрема, «“собор” о.  Гончара» (1993), 
«Велетень степів», «Зодчий душі людської» 
(2001), «олесь Гончар. собор» (2008), 
«світова зоря олеся Гончара» (2011), 
«олесь Гончар. люди і долі» (2014). Усі ці 
фільми акцентують на ролі роману «собор» 
у житті митця, який розділив буття письмен-
ника на «до» та «після». І це не випадково, 
адже твір спрямовує до глибинних сенсів, до 

філософських роздумів про вічне, апелює до 
кожної душі, а  це вже сфера трансцендент-
ного, тобто того, що перебуває за межами 
можливого досвіду. 

дружина олеся Гончара відзначає, що 
«він для системи був білою вороною…». 
І те жахливе цькування, яке пережив митець 
після виходу роману «собор» (це своєрідна 
Голгофа олеся Терентійовича), красномовно 
свідчить про це… о. Гончар був чутливим до 
проявів українського духу та рішучим у збе-
реженні й плеканні духовних скарбів україн-
ського народу. І це ми бачимо в «орлиному» 
творі. 

«собор» став своєрідним велетенським 
дзвоном, що прагне пробудити нас, закликає 
знову і знову осмислити своє життя, бла-
гає нас «СОБОРИ ДУШ СВОЇХ БЕРЕГТИ… 
СОБОРИ ДУШ!..». 

У документальному кінотексті «Зодчий 
душі людської» (2001) Микола Мащенко  – 
видатний український режисер – наголошує, 
що вихід роману «буквально потряс, при-
голомшив керівників держави. Вони обури-
лися і піддали автора і його твір жорстокій 
і нищівній критиці. але мільйони людей і 
всі справжні письменники, діячі культури 
підтримали олеся Терентійовича і його пре-
красний, на той час, революційний роман». 

Згадана кінострічка вводить глядача в 
духовний світ митця, демонструє його хрис-
тиянські, православні цінності, що їх проніс 
він крізь життя в тоталітарному суспільстві, 
попри комуністичну систему, в якій зростав 
та формувався як письменник і культурний 
діяч. о.  Гончар мав тверді загальнолюдські 
переконання, які не вдалося зламати. Він 
мав устремління до святих кожній христи-
янський душі речей, був і залишається носі-
єм української ідентичності. його творчість 
високодуховна й апелює до українського 
коріння. 

авторський задум творців фільму 
«Зодчий душі людської» подати уривки зі 
щоденників олеся Гончара про святу софію 
та його ставлення до видатної пам’ятки, до 
святині православного світу нам видається 
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важливою знахідкою для осмислення духов-
ної величі постаті митця. Ми чуємо запис:

«15.VІІІ. 75.
Біля св. Софії.
Як тут тихо, як одразу входиш у світ висо-

кого, – сама молиться душа».
письменник незвичайно ставився й 

до іншої української православної святи-
ні. У  документальній стрічці його дружи-
на наголошує на важливості видання книги 
«Тернистим шляхом до храму» (автори: 
п. Т. Тронько, о. Г. Бажан, Ю. З. данилюк), 
де було «зібрано матеріали та документи 
олеся Терентійовича, з  якими він звертав-
ся до різних інстанцій... про відродження 
Михайлівського Золотоверхого собору… 
для нього це була просто заповітна мрія  – 
відродити Михайлівський Золотоверхий 
собор. Тому що він вважав, що це  – духов-
ний центр українства. І... коли постане цей 
собор, може, згуртується наша нація». 

духовний заповіт олеся Гончара – збере-
ження національного скарбу та передання 
його нащадкам  – лунає в романі «собор» 
з вуст старого Нечуйвітра. Ця засторо-
га є попередженням для кожного з нас. 
порівняймо: «а  тільки знай: понищиш, 
кинеш у небуття батьківське, то й власне 
твоє життя безцільно впаде, заглухне в тебе 
ж біля ніг… людині дано пам’ять, що сягає у 
віки, тому вона й людина…» [1, c. 504]. 

Нам імпонує погляд д.  сосновської на 
роман «собор». Це досить неупереджений, 
незалежний погляд людини, позбавленої 
щонайменшого зовнішнього тиску та заан-
гажованості. дослідниця в розвідці «камінь 
відкинутий стає наріжним» розглядає запек-
лу боротьбу в романі, яка точиться за святи-
ню в «широкому розумінні слова, незважа-
ючи на те, що суспільна система, в якій діють 
герої, запрограмована рішуче придушити 
щонайменший потяг до надприродного». 
Вона відзначає, що «причина цієї боротьби 
набагато важливіша, аніж зовні першорядна 
суперечка про зруйнування храму». І  далі 
наголошує: «йдеться про душу людини, про 
останнє і остаточне намагання поневоли-

ти її. В  таємничому просторі собору психі-
ка знаходить собі спільника, тому порожня 
і занедбана церковна споруда видається її 
супротивникам не лише зайвою, але водно-
час і грізною. З  огляду на цензуру Гончар, 
звичайно, не говорить про це відверто, але 
авторський підтекст тут не викликає сум-
ніву. собор непокоїть декого своїм зв’язком 
з релігійною традицією, що порушує ціліс-
ність комуністичного світогляду, але головна 
небезпека все-таки полягає в його зв’язку 
з минулим. храм, вертикаль якого вказує 
на небо й збуджує думку про вічність, сто-
їть на землі на рештках своїх будівників та 
їхніх предків. І  неможливо, дивлячись на 
цю величну споруду, не повертатися думкою 
до «лицарської козацької республіки», до 
заповіту, який вирішили залишити в споруді 
собору її останні спадкоємці» [2, c. 109]. 

козацькі часи в історії України назива-
ють добою Бароко. Це не лише мистецький 
стиль, а й глибоко духовне поняття, особли-
ве світовідчуття. 

собор у романі олеся Гончара  – саме 
козацький собор. «Історія собору засвід-
чує, що після зруйнування січі, у  безвиході 
потьомкінських часів, запорожці вирішили 
звести цей храм як своєрідний символ, котрий 
ніби промовляє: хоч у козака й вибило шаблю 
з руки, але не втратила душа козацького духу 
волелюбності і відчуття краси. Мистецтво, за 
словами головного героя, стало останнім при-
тулком волі» [2, c. 109]. 

Гончар акцентує: МИСТЕЦТВО  – 
ОСТАННІЙ ПРИТУЛОК ВОЛІ… 

Митець транслює через свою мовотвор-
чість духовні домінанти українського етно-
су – незламність, силу духу, волелюбність та 
відчуття краси. 

І це не дивно, адже й сьогодні, у ххІ  ст., 
нащадки козаків – українські воїни – трима-
ють на своїх плечах всю Україну і захищають 
наші цінності та права бути вільними й тво-
рити своє майбутнє відповідно до власних 
духовних переконань та устремлінь. сучасні 
козаки сьогодні, як і багато разів у трагіч-
ній і величній історії України, приходять на 
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допомогу, рятують, віддають своє життя за 
ближнього… І ця велика жертовна любов до 
рідної землі, до людей дає можливість укра-
їнському народові триматися, боротися та 
перемагати… 

Наші сучасні митці знайомлять світ 
з українською культурою, акцентуючи на 
споконвічному прагненні до свободи й волі 
нашого етносу та демонструючи загально-
людські прояви добра й гармонії в україн-
ському світогляді. 

олесь Гончар як талановита, обдарована 
людина з високими духовними устремління-
ми вмів дуже тонко відчувати все прекрасне, 
гармонію, музику сфер. попри соціальну 
гостроту й актуальність, увагу привертає 
мелодійність, ліричність і навіть музичність 
роману «собор». особливо це стосується 
центральної теми  – теми собору. Здатність 
бачити й чути вічне в буденному житті цілком 
природно вилилася на папір. порівняймо: 
«ось перед тобою шедевр, поема степового 
козацького зодчества. є ритми свої в споруді 
собору, є  вільний політ натхнення, любов 
висока… собор ніби має в собі щось від 
стихії, навіває щось таке ж велике... музика 
собору, музика отих гармонійно піднятих у 
небо бань-куполів  – вона для тебе реально 
існує, ти здатен її чути… але це відійшло, 
розтануло разом із ладанними димами, 
зостався... тільки оцей довершений архітек-
турний витвір, оця симфонія пластики» [1, 
c. 276–277]. 

Музичні акценти у творі, порівняння, епі-
тети та інші художні засоби свідчать про те, 
що олесь Гончар  – людина високої духов-
ної культури і широких творчих уподобань. 
справжня музика, архітектура, історія  – 
у колі зацікавлень митця. Усе є не буденним 
і належить до справжніх цінностей, до куль-
турної пам’яті, до золотого фонду народу. 

Філігранна робота майстра, увага до кож-
ного слова й водночас відкритість, сміли-
вість у відстоюванні своїх поглядів, переко-
нань – усе це знаходимо на сторінках роману. 
порівняймо: «Уяви себе раптом катапульто-
ваним <…> у далеке майбуття… Уяви себе 

там! яким звідти постане для тебе цей наш 
собор, і  фрески софії, і  мадонни Рубльова. 
подивися звідти на них. Звідти склади їм 
ціну, дивовижним витворам генія людсько-
го! чи не такими очима дивимось ми зараз на 
художні шедеври еллінів, етрусків, майстрів 
давнього єгипту…час ущільнюватиметься, 
віки старітимуть, а  мистецтво молодітиме 
вічно!» [1, c. 444]. 

автор «собору» (великий художник 
слова, глибокий дослідник душі нашого 
народу) вилив біль своєї душі, і його почули 
небайдужі. його почули… І  були вдячні…
адже роман «собор» відбиває філософію 
українського серця. 

кінооповідь «Зодчий душі людської» 
спонукає глядача до роздумів про постать 
олеся Гончара разом з Миколою Мащенком, 
який зауважив: «…радісно мені від того, 
що олеся Терентійовича люблять, знають, 
шанують і вивчають. І я впевнений, що неза-
лежно від того хто його вихваляв, хто лаяв, 
хто підносив його, хто принижував, а  різні 
часи були (оцінки-переоцінки були), не зва-
жаючи на все це, я  впевнений  – Гончар в 
український літературі навічно залишиться! 
Він був, є  і буде! його книги світлі, духов-
ні, високоморальні будуть нести людям 
розум, ніжність, почуття любові. а  відро-
джені храми, церкви  – впевнений  – будуть 
вічно видзвонювать молитву за цю прекрас-
ну людину, глибоко віруючу, за прекрасного 
сина українського народу». 

Відомий український письменник 
анатолій дімаров у документальній стрічці 
«олесь Гончар. собор» (2008) розповідає 
про важливий період у сучасній українській 
історії та рішучі дії Гончара як духовного 
й культурного авторитета: «коли почалася 
перебудова, коли голодували студенти під 
пам’ятником леніна, то олесь Терентійович 
перший відніс і кинув партійний квиток в 
обличчя оцих партійних чиновників. Це був 
жест людини, яка не скорилася <...> яка очо-
лила рух за вільну, незалежну Україну. І олесь 
Терентійович, насамперед, в  нашій пам’яті 
залишається автором роману “собор”». 
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З документального кінотексту «олесь 
Гончар. собор» дізнаємось, що в 1968  році 
папа Римський висунув роман «собор» на 
Нобелівську премію. Це призвело до пере-
полоху у вищих органах влади. а вже значно 
пізніше, у  1990  році, група інтелектуалів 
з України та зарубіжжя повторили спро-
бу висунути роман «собор» на здобуття 
Нобелівської премії миру. На той час твори 
письменника вже були перекладені 67 мова-
ми світу. автори фільму наголошують, що 
митцеві вдалося своїм романом «собор» 
сколихнути духовне життя в Україні. 

Гончар наполягав на важливості збере-
ження історичної пам’яті та наголошував 
на проблемі відчуження українців від свого 
коріння, а  України, українського суспіль-
ства  – від власної етнокультурної основи і 
прагнув своєю творчістю запобігти цьому, 
прагнув пробудити «собори людських 
душ…». І це йому вдалося… 

про те, що олеся Гончара почули не лише 
його сучасники, а й нащадки, свідчать сучасні 
українські документальні оповіді про митця, 
зокрема й стрічка «олесь Гончар. слово як 
зброя». Цей кінотекст мав глядацький успіх 
і щире зацікавлення європейців постаттю 
письменника. Утім, з’ясувалося, що сьогодні, 
у 20-х роках ххІ ст., вони дуже мало чули про 

нього, як, зрештою, і  дуже мало знали про 
Україну. 

переглядаючи фільм та обговорюючи 
його після показу в парижі, один француз 
підійшов до авторів байопіка з подякою і 
сказав, що тепер він розуміє, чому українці 
так відчайдушно борються за свою свободу. 
Це тішить і надихає одночасно, адже всім 
нам варто думати і дбати про те, щоб про 
Україну, її знакові постаті та культурні скар-
би дізнавалося дедалі більше людей у всіх 
куточках світу. 

Розуміємо, що саме для нашого народу, 
його етосу головними є такі цінності, як 
СВОБОДА, ВОЛЯ і збереження та плекання 
своїх традицій і мови. духовні пріоритети, 
представлені в українському культурному 
просторі на різних часових зрізах, свідчать 
про силу, мудрість, обдарованість і глибо-
ке усвідомлення себе нащадками славетних 
пращурів, господарями на власній землі. 

І тут знову варто наголосити на акту-
альності й своєчасності таких культурних 
продуктів, як фільм катерини стрельченко 
«олесь Гончар. слово як зброя» та інші 
документальні кінотексти, байопіки про 
видатних українців, що є і мають з’явитися 
в нашому та світовому культурному про-
сторі.

Джерела та література
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Анотація / Abstract

Актуальність статті зумовлена активними спробами модернізувати в наші дні традиційні форми предметно-ре-
чової творчості, пристосувати їх для сучасного сценічного, фестивального використання так само, як і для повсяк-
денного побуту. при цьому професійні модельєри й самодіяльні майстри недостатньо враховують досвід новацій, 
накопичений у самому народному середовищі. Мета цього дослідження – з’ясувати шляхи та методи оновлення, що 
спонтанно складалися в різних регіонах України впродовж хх ст., а також визначити специфіку «сільської» моди, 
відмінної від «великої» моди міста. Методика праці передбачала польові дослідження, бесіди з майстрами та спожи-
вачами їхніх виробів, вивчення музейних збірок і фахової літератури задля простеження стадіальних і хронологічних 
змін у крої та декорі вбрання, використанні нових матеріалів, орнаментиці, місцевому назовництві. 

Ми дійшли висновку, що зміна моди в сільському соціумі відбувалася протягом хх ст. пересічно кожні 7–10 ро-
ків, що  співмірно з ритмом міської моди. На зміну моди впливає сукупність закономірних і випадкових чинників. 
основ на причина – вичерпання ресурсу безперервної естетичної дії певної форми, колориту, орнаменту. Нове на 
селі подеколи є добре призабутим старим, уживаним два-три покоління тому. специфіка сільської моди – стрима-
ність, звичаєвість, локальний характер орнаментики, неприйняття різких змін, явної еротичності, багатошаровість і 
різнофактурність одягу. Раніше тут не було портретних або пейзажних зображень, які нині поширені в міській моло-
діжній моді. Вивчення народного вбрання та декору хх ст. як зміни місцевої моди має чималі пізнавальні можливості. 

Ключові слова: сільська мода, місцева мода, панська мода, національна мода, престижність у моді. 

The relevance of the article is determined by active efforts to modernize the traditional forms of these days object-material 
creativity, to adapt them for modern stage and festival use, as well as for everyday life. at the same time, professional fashion 
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designers and amateur craftsmen do not take into account sufficiently the experience of innovations accumulated in the 
folk surroundings itself. The submitted investigation is aimed at the ascertaining the ways and methods of renewal formed 
spontaneously in various regions of ukraine during the 20th century, as well as the determination of the specific character 
of “rural” fashion, different from a “big” city vogue. The work methodology has included field research, conversations with 
craftsmen and consumers of their products, study of museum collections and specialized literature in order to trace stage 
and chronological changes in the cut and decoration of clothing, the use of new materials, ornamentation and local naming. 

We have concluded that the modification of fashion in rural society has taken place during the 20th century on average 
every 7–10  years, which is commensurable with the rhythm of urban vogue. The changes in fashion are influenced by 
a combination of natural and random factors. The main reason is the depletion of the resource of continuous aesthetic 
action of a certain form, colouring, ornamental design. The new thing in the village is sometimes a well-forgotten old used 
2–3  generations ago. The specific character of rural fashion includes restraint, ordinariness, local nature of ornamental 
pattern, rejection of sudden changes as well as obvious eroticism, multilayered and multitextured clothing. Previously, there 
were no portrait or landscape images, which are now common in urban youth fashion. The study of folk dress and decor of 
the 20th century as changes in local fashion has significant cognitive potential.

keywords: rural fashion, local fashion, urban fashion, national fashion, prestigiousness in fashion.

Вступ. Насамперед про саме понят-
тя «мода», що так і не стало, принаймні у 
вітчизняному поняттєвому апараті, загаль-
ноприйнятим терміном. слово «мода» в 
радянських словниках або було відсутнє, 
або пояснювалося в негативному плані. 
Наприклад, «мінлива форма проявів 
зовнішньої сторони життя, викликаних не 
потребами, а  забаганкою дня...» (словник 
чужомовних слів, харків  ; київ, 1932) або 
«1)  Нетривале поширення певних смаків, 
що виявляється у зовнішніх формах побу-
ту...; 2)  Нестійка, минуща популярність» 
(словник іншомовних слів, київ, 1974). 
представницька дискусія про моду в жур-
налі «декоративное искусство сссР» 
(1962–1963) виявила досить широкий діа-
пазон інколи протилежних поглядів, у  яких 
спільним є хіба що визнання ієрархічного 
підпорядкування моди загальному стилеві 
чи стилістичному напряму доби. 

У  наступні десятиліття поняття «мода» 
розумілося ширше, метафорично застосо-
вувалося в найрізноманітніших сферах, але 
словосполучення «сільська мода» так і не 
прищепилося в народознавчому лексиконі й 
подеколи сприймалося навіть певним оксю-
мороном. 

Актуальність статті зумовлена актив-
ними зусиллями модернізувати в наші 
дні традиційні форми предметно-речової 
творчості, пристосувати їх для сучасного 
сценічного, фестивального використання 

так само, як і для повсякденного побуту. 
проте професійні модельєри й самодіяль-
ні майстри недостатньо враховують досвід 
новацій, накопичений у самому народно-
му середовищі. Метою статті є з’ясування 
шляхів і методів оновлення, що спонтанно 
складалися в різних регіонах України впро-
довж хх  ст., спроба визначити специфіку 
«сільської» моди, відмінної від «великої» 
моди міста. Методика праці передбачала 
польові дослідження, бесіди з майстрами 
та споживачами їхніх виробів, вивчення 
музейних збірок і фахової літератури задля 
простеження стадіальних і хронологічних 
змін у крої та декорі вбрання, використанні 
нових матеріалів, орнаментиці, місцевому 
назовництві. 

Об’єктом статті є різнорідні новації в 
означених галузях традиційної творчості, їх 
естетичний зміст і художньо-технічні засоби 
втілення, пов’язані з цим нові найменування 
й поняття в народній термінологічній лек-
сиці. 

Предметом статті є причини з’яви цих 
новацій, пояснення засобів і способів їх 
найменування, виявлення закономірностей 
змін у традиційному предметному середо-
вищі. 

Стан дослідження проблеми. В українській 
етнографічній і мистецтвознавчій літерату-
рі, починаючи з кінця позаминулого сто-
ліття, часто відзначалась еволюція різних 
типів виробів, їх форм і орнаментики. але 
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ці зміни пов’язувались не стільки з модою як 
такою, скільки зі зміною економічних, соці-
ально-політичних, ідеологічних обставин. 
скажімо, поява галицького звичаю прикра-
шати хату та ікони рушниками в другій поло-
вині хІх  ст. як усвідомлення національної 
єдності з «Великою» Україною під впливом 
творчості Т.  шевченка  [3, с.  82]; заміна на 
подніпров’ї 1880-х  років червоно-синього 
співзвуччя вишивки на червоно-чорне вна-
слідок припинення імпорту високоякісних 
ниток індиго з оттоманської імперії; зде-
шевлення та погіршення сировини для ткан-
ня [1] тощо. 

У масовій свідомості утвердилось уяв-
лення про «класичне» народне вбрання на 
основі трьох умовно-еталонних комплек-
сів, які сформувалися на межі хІх–хх  ст.: 
наддніпрянського, подільського та карпат-
ського. Насправді таких є значно більше 
з численними місцевими й часовими варі-
антами. симптоматичною стала виставка 
в київському музеї Івана Гончара (квітень 
2013, https://old.honchar.org.ua/p/u-muzeji-
honchara-na-stinah-rozvisyly-brudni-fufajky/), 
що показала варіативність і наявність своє-
рідної моди навіть у простих куфайках, які 
були за скрутних обставин середини хх  ст. 
найпоширенішим одягом українського села. 
Знаменно, що таке непоказне масове вбран-
ня стало в наші дні предметом мистецтво-
знавчого вивчення [4]. 

Основна частина. якщо дослідники, 
розглядаючи історію міського одягу, широ-
ко послуговуються категоріями «стиль» і 
«мода», то ці категорії майже не застосо-
вуються, коли аналізують сільське вбрання. 
при цьому виходять із аксіоми, що укра-
їнський народний костюм (і народне мис-
тецтво взагалі) майже не зазнавав прямо-
го впливу історичних стилів (від готики до 
модерну) та швидкоплинної моди. 

Відтак у народному костюмі дослідників 
цікавили переважно не хронологічні особ-
ливості, а  регіональні та локальні, переду-
сім орнаментика, хоч основний естетичний 
акцент у повсякденному вбранні, надто ж 

чоловічому, часто припадав не на візерунки, 
а на крій і виразність силуету, колір і факту-
ру матеріалів, обробку швів і застібок. Цим 
особливостям у народознавчій літературі не 
приділяли такої уваги, як орнаментиці. Ще 
менше вивчено хронологічні зміни народно-
го вбрання в окремих регіонах, насамперед 
у периферійних, які представляють доволі 
контрастну мозаїку форм під впливами між-
етнічної взаємодії. 

Цікавим є питання щодо походження 
відомої на північній сумщині ще в довоєн-
ний час схожої на сарафан спідниці з нагруд-
ником під екзотичною назвою «азіятка». Що 
це: давній релікт чи пізній великоруський 
вплив, аналогічний поширенню на почат-
ку хх ст. косовороток, лаптів-«московців», 
картузів з лакованими козирками? 

для простежування хронологічних змін 
часто бракувало матеріалу, адже колекції 
народного вбрання в українських музеях 
почали формуватися лише на межі хІх–
хх ст., у добу розмивання колишньої регіо-
нальної цілісності, властивої ще середині 
хІх  ст. Унаслідок цього ледь не всі нові 
явища (використання фабричних тканин і 
деталей одягу, анілінових барвників, «бро-
карівської» орнаментики тощо) вважалися 
тоді занепадом естетично викристалізова-
них у минулому форм, які сприймались ета-
лоном українського народного мистецтва. 
Навіть уславлені нині кролевецькі рушни-
ки до середини 1920-х  років не вважалися 
питомо українськими та не закуповувалися 
до музеїв, позаяк їхнє поширення на зламі 
хІх–хх  ст. у східній Україні й прилеглих 
губерніях Великоросії та Білорусі сталося 
завдяки діяльності московського підприєм-
ця Риндіна. досі недостатньо з’ясовані при-
чини появи на початку хх ст. в гуцульському 
с. космач характерного для нього до наших 
днів колориту з домінантою оранжевих барв. 

перелік таких прикладів можна про-
довжувати, але для нас важливо зосередити-
ся на тих явищах, які змінюються в точніше 
фіксованих часових проміжках. Узагалі, різні 
новації та впливи місцевої моди найлегше 
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зачіпають вишивку, менше залежну від тех-
нічного інструментарію. Зокрема, можна 
виділити сім етапів піввікової еволюції вже 
саме моди, як нам здається, на крій і орна-
ментику жіночої сорочки в окремо взятому 
c.  Рідківці (кол.  Раранча) Новоселицького 
району чернівецької області, де ми впро-
довж 1981–1983  років проводили польові 
дослідження. 

Регіон, де впереміш розташовуються 
українські й молдавські поселення, який і 
раніше відзначався особливим багатством 
народної декоративної творчості, як порів-
няти з моноетнічними районами [2, с.  10, 
46], сьогодні лишається неперевершеним 
з погляду пишності й винахідливості в 
оздобленні предметного середовища. Тут, 
зокрема, найбільша локальна варіативність, 
а також найбільший асортимент і орнамент-
ний фонд традиційних видів: архітектурно-
го різьблення, ткацтва, килимарства. 

отже, у  Рідківцях у 1930–1940-х  роках 
(коли село ще називалося Раранча) виши-
вали кольоровою вовною жіночі сорочки з 
дивною назвою «дивізіянки». Задовільного 
пояснення етимології ми ні від кого не почу-
ли. сорочки мали брижовану горловину та 
манжети. У  1950-х «дивізіянки» витісня-
ються «цирками»  – із  широкими прями-
ми рукавами й вирізаною горловиною, які 
вишивали найчастіше білим шовком «писа-
ною» технікою (за контуром, попередньо 
наміченим олівцем), а  потім  – «тягненою» 
і «рубаною» (на рахунок, з  вирізуванням, 
мережкою); у  1960-х з’являється машинне 
вишивання металевими нитками («хіром») 
й ручне – різноколірним хрестиком; у 1970-х 
поширилося суцільне вишивання рукавів 
яскравим бісером («столби цітками»). 

джерелом іконографічних запозичень 
часто слугують вироби з інших місцевостей, 
ілюстровані видання. проте розповсюджу-
ються лише ті зразки, що суголосні естетич-
ним нормам певного колективу. Випадкові 
новації, які не отримали загального визнан-
ня, залишаються поодинокими експеримен-
тами, не входять у моду. 

Безсумнівно, якщо можливо більш точно 
хронологічно визначити побутування пев-
них видів селянського одягу,  їх чергування 
також можна розглядати в категоріях зміни 
моди, тим більше, що останнє поняття широ-
ко застосовується творцями та споживачами 
традиційного вбрання у хх  ст. Це стосу-
ється і сорочок, і  головних уборів, взуття, 
появи в українському селі хх  ст. спідниць 
і суконь, які співіснували з «горботками» 
(молд. «катрінце») – традиційними видами 
незшитого поясного одягу. 

У  хх  ст. стало звичайним те, що рані-
ше було винятком: співіснування в сільсько-
му костюмі орнаментованих речей власного 
виготовлення і фабричних (як вітчизняних, 
так і імпортних). Відповідно до сільських упо-
добань (стриманість барв і пластики при-
родного середовища психологічно врівнова-
жувала строкатість форм, кольорів, фактур у 
рукотворних предметах) фабричні речі доби-
ралися яскравого рисунка й забарвлення. 

охоплення майже всієї території (і соці-
альних верств) України засобами масової 
інформації, мобільність населення роз-
ширювали звичний діапазон естетичного 
сприйняття, коригували співвідношення 
звичаєвості та престижності, активізували 
роль моди. Це, з  одного боку, «велика» 
мода міста, формована зусиллями модельє-
рів та інших фахівців декоративно-вжит-
кового мистецтва, дизайну. З іншого – спе-
цифічний феномен сільської моди. В  обох 
спільні психологічні основи: прагнення 
знайти свіжу форму, нові ракурси звичного. 
проте сільській моді, що передусім виявля-
ється у святковому національному костюмі, 
опорядженні й орнаментації житла, при-
таманний виразний регіональний і навіть 
локальний характер, більша спонтанність, 
тісно пов’язана з місцевою художньою тра-
дицією. 

У місцевостях, де традиція народного 
мистецтва не переривалася, престижни-
ми часто вважають не традиційно орна-
ментовані вироби, а  декоровані по-новому, 
з  більшою складністю. Вони можуть запо-
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Мих айло Селівачов

1. Селяни в неорнаментованому  
повсякденному вбранні.  

с. Каленківці Хотинського пов. (Бессарабія). 
1915 р. Світлина Д. Щербаківського

2. Фрозина Лупул у народному строї межі  
1970–1980-х рр. власного виготовлення.  

с. Рідківці Новоселицького р-ну 
Чернівецької обл. Світлина 1981 р.

3. Русинська родина з Підляшшя (Сідлецька губ., нині Республіка Польща). Початок ХХ ст. 
Світлина М. Біляшівського (?)
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4. Фрагмент покривала, витканого багато-
ремізною технікою «у 85 нит». с. Форосна 

Новоселицького р-ну Чернівецької обл. 
(Бессарабія). 1970-ті рр. Світлина 1982 р.

5. Фрагмент новітньої «горботки»,  
вишитої металізованими нитками, бісером, 
лелітками. с. Рідківці Новоселицького р-ну 

Чернівецької обл. Світлина 1982 р.

6. Жінка в сукні  
модерного крою «ріклі». 

с. Рідківці Новоселицького р-ну 
Чернівецької обл. Світлина 1983 р.

7. Ткаля Фрозина Барчук у новаційній для села 
«горботці». с. Гвіздівці Новоселицького р-ну 
Чернівецької обл. (Бессарабія). Світлина 1982 р.

8. Ткаля Євдокія Нікуліце у власноруч виготовленому 
святковому вбранні. с. Романківці Сокирянського р-ну 
Чернівецької обл. (Бессарабія). Світлина 1982 р.
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зичуватися з інших районів, перейматися з 
фабричних текстильних підприємств або з 
друкованих джерел. Наприклад, горботка, 
виткана вдома на вдосконаленому верстаті 
на кшталт жакардового з кількома додатко-
вими ремізками, які приводить у дію поміч-
ник ткача, або великі покривала, виткані 
в значно збільшеному масштабі за зразком 
будь-якої уставки для вишиваної сорочки 
(іл. 4; 7). 

І  навпаки, там, де традиція перервалася, 
її відновлення сприймається оточенням як 
нове престижне явище. саме так сталося, 
коли в селах долинське (кол. Валя-Гоцулуй) 
ананьївського району одеської області, лиса 
Гора первомайського району Миколаївської 
області чи Романківці сокирянського райо-
ну чернівецької області в 1960-х  роках від-
родився, як із піни морської, місцевий (але в 
новій стилістиці) народний промисел ткан-
ня весільних рушників. 

Факторів для такого відродження було 
принаймні три: місцевий звичай пов’язувати 
на весіллі всіх гостей рушниками (а  гостей 
зазвичай було близько двохсот); відносно 
низька тоді ціна на пряжу вкупі з послаб-
ленням гонінь на кустарів; офіційне визнан-
ня рушника одним з атрибутів радянських 
свят і обрядів. проте в 1980-х роках ціна на 
фабричні нитки зросла, ткати стало неви-
гідно, тому й почали виготовляти дешеві 
друковані рушники. 

Усіма названими вище чинниками зумов-
лені новітні риси народної орнаментики 
в Україні, що виявляються і в українців, 
і  в представників національних меншин. 
Інтеретнічною ознакою сучасної орнамен-
тики скрізь стає контрастна поліхромія, 
світлоносність, акцентування фактури. про 
це свідчить і замилування матеріалами, які 
мають сильний полиск (шовковиста пряжа, 
металізовані нитки, бісер, лелітки, дзеркаль-
ця тощо). 

Загальний напрям розвитку  – перехід 
протягом хх  ст. від конструктивно-тек-
тонічних до декоративно-прикрашальних 
принципів з наступним відродженням 

(у  процесі поступового вичерпання худож-
ніх можливостей нової стилістики) інтере-
су до геометричного орнаменту, строгості 
декору, більшої відповідності прикрас ужит-
ковій доцільності, вимогам ощадливого 
використання матеріалу. 

Несинхронність і різна інтенсивність 
змін в окремих зонах зумовлюються низ-
кою особливостей, які визначали еконо-
мічний і культурний розвиток регіонів. За 
інтенсивністю розвитку східне полісся 
на початку хх  ст. мало відчутні перева-
ги перед Західним поліссям і Буковиною. 
Незмінність від середини XVII  ст. держав-
них кордонів, розташування на жвавих 
торговельних шляхах, що з’єднували київ 
з петербургом і Москвою, уже наприкінці 
минулого сторіччя сприяли активним ево-
люційним процесам у народній орнаменти-
ці. стадіально аналогічні явища відбувалися 
на Волині, північній Буковині та в Галичині 
кількома десятиріччями пізніше. У  період 
між світовими війнами ці українські землі 
були іноетнічними околицями польщі й 
Румунії, зазнавали національного гноблен-
ня. Усе це сприяло консервації побутового 
укладу, дрібнотоварного ремісничо-кустар-
ного виробництва й водночас  – культиву-
ванню традиційної високохудожньої орна-
ментики. 

Вишивка активно побутує в усіх регіонах. 
для неї не потрібне громіздке устаткування.
Вишивати можна й виїжджаючи з дому на 
відпочинок, лікування, навіть у транспорті. 
Завдяки цьому вишивка стала найдоступ-
нішим масовим видом декоративної твор-
чості. Щоправда, оновлення асортименту, 
орнаментів і стилістики супроводжується 
нівелюванням місцевої своєрідності, спро-
щенням техніки. еволюція вишивки хх  ст. 
проходила в різних регіонах не завжди син-
хронні еквівалентні фази. 

На ранній фазі (початок століття)  – 
локальна визначеність технічно-художніх 
особливостей. орнаментика здебільшого 
геометрична або геометризована. строга 
тектоніка візерунка, підпорядкованість 
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додаткових кольорів основним, чергування 
щільно орнаментованої і незайманої поверх-
ні, просторі ділянки тла підкреслюють ваго-
мість декоративного мотиву. 

скажімо, для Буковини й подністров’я 
характерна вишивка вовною на конопляному 
полотні, що давала глибокі насичені відтінки 
різних тонів. Від 1930-х  років широко вико-
ристовували білу фабричну бавовняну пряжу 
(тоншу «бомбак» і цупкішу «сакиз»). На ній 
вишивали бісером («цітки», «цятки»), леліт-
ками, металевими нитками, що називалися 
в різних місцевостях «фір», «хір», «шир». 
отже, специфікою зони вже на ранній стадії є 
підкреслена фактурність рельєфних візерун-
ків, ширший спектр кольорів, яскрава локаль-
на розмаїтість. орнаментика та колірна гама 
сусідніх сіл і навіть різних кутків одного насе-
леного пункту помітно відрізнялися, напри-
клад, у вже згадуваному с. Раранча (нині – Рід-
ківці) Новоселицького району чернівецької  
області (інформація В. Г. Миронюк, 1909 р. н.). 

полісся здебільшого вишивало на лля-
ному полотні кольоровими бавовняними 
нитками фабричного виготовлення («балх-
ва», «бомага», «горинь», «заполоч»). 
В  оздобленні одного виробу вишивані візе-
рунки могли там поєднуватися з тканими. 
декоративність підпорядковувалася текто-
ніці. Головне кольорове сполучення – черво-
не на білому з невеликим додатком чорного, 
синього, зеленого. Натуралістичні тенденції 
на поліссі здебільшого знаходили вияв у 
наближенні до природних барв і обрисів тих 
орнаментальних мотивів, які вже застосову-
валися на попередній фазі. 

чернігівщина дає приклади випорюван-
ня з одягу старих геометричних вишивок 
і заміни їх фітоморфними або «реставра-
ції» орнаментики з усуненням побляклих 
ниток і збагаченням колориту. Насамперед 
замінювали старі геометричні візерунки 
на рукавах, а  в останню чергу  – на подо-
лі. Тому трапляються сорочки з оновленою 
фітоморфною орнаментикою рукавів і поли-
ків, а на краях подолу лишається первинний 
геометричний декор (спостереження авто-

ра в сс.  семенягівка чернігівського  р-ну та 
Горськ Щорського р-ну чернігівської обл.). 

поступово багатобарвна ізоморфність 
стає звичним явищем, утрачає чар новиз-
ни. У  1980-х  роках посилюється інтерес до 
призабутих геометричних візерунків. однак 
для їх відродження місцева класична спад-
щина здебільшого виявляється непридат-
ною. Вона явно сприймається неактуальною 
старовиною і закінчує вік разом із людьми, 
яким ці вироби служили за життя. Так, літ-
ніх жінок ховають в одязі їхньої молодос-
ті, а  решту речей віддають на спомин душі 
(на Буковині  – «на поману»), на поліссі 
давні вишивані рушники й фартухи масо-
во «гинуть» як щорічно обновлювана при-
краса могильних хрестів. Утім, обнадіюють 
окремі протилежні приклади, коли ткалі, 
пересичені модними натуралістичними 
мотивами, тчуть за десь збереженими старо-
винними ветхими фрагментами новий пре-
красний килим або рідкісну нині ворсову 
«стрипачку». 

проте здебільшого інтерес до «постізо-
морфної» геометричної орнаментики реалі-
зується в жадібному запозиченні візерунків 
із випадкових джерел. На жаль, у нас бракує 
фундаментальних і популярних альбомів із 
музейних збірок, а преса часто популяризує 
далеко не кращі зразки, ніби запозичені з 
модних журналів на зламі позаминулого сто-
ліття. проникнення на полісся, Буковину, 
у  Бессарабію тощо гуцульської вишивки 
(часто в покутській, тернопільській, львів-
ській «транскрипції») пояснюється не тіль-
ки її широкою пропагандою засобами масо-
вої інформації. адже подібна геометрична 
орнаментика в хІх ст. була типовим явищем 
для більшості областей України. однак лише 
на Гуцульщині вона збереглася до новітньо-
го часу. Тож відродження геометричної сти-
лістики на селі відбувається поки що най-
простішим шляхом запозичення сучасних 
апробованих форм. 

Висновки. поняття моди відоме в 
українському селі щонайменше від часів 
Г.  квітки-основ’яненка, який у чи не най-
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кращій своїй повісті «Маруся» віддзерка-
лив ставлення народу до моди як сільської 
(«звичайної»), так і «панської» моди міста. 
На відміну від хІх ст., у хх вже простежу-
ється престижність нових форм, які, утім, 
співіснують з попередніми. якщо Г. квітка-
основ’яненко згадує «материне придане», 
що його вдягала Маруся, у  позитивному 
плані, то тепер вираз «бабині дзестри» 
звучить поблажливо й означає речі не акту-
альні з модного погляду. 

Нове й у селі часто є добре призабутим 
старим (уживаним 2–3  покоління тому), 
причому престижно сприймається склад-
на композиційно й технічно форма, щільно 
заповнена великомасштабним орнаментом. 
Головний інструмент оновлення ми вбача-
ємо у фольклоризації (на противагу вульга-
ризації) одягу верхніх верств суспільства 
різних епох. Термін у цьому значенні запро-
вадив І. Юдкін у статті «Фольклоризація як 
антитеза вульгаризації [5, с. 76–81]. 

специфіка сільської моди  – це її стрима-
ність, «звичайність», локальний характер, 
неприйняття різких змін, явної еротичності, 

багатошаровість і різнофактурність вбран-
ня. Ніколи досі не було в сільському одязі 
портретних або пейзажних зображень, хоча 
такі побутували в інших галузях народного 
мистецтва (іл. 8). 

окрема тема  – національні конотації в 
назовництві реалій народного мистецтва: 
«руська мода» та «модел україняск», ткани-
на «руминка», килимові мотиви «ляшки» й 
«турецькі» в Бессарабії; «швабське полот-
но», тайстри «Німеччина» та «Тучеччина» 
на Буковині; «укран минтат» на Закарпатті; 
«польські взори» й елементи ткацько-
го візерунку «мадярки», «жидики», або 
«жидочки» на Волині; «кацапські» хрести 
й «турецькі розводи» на поділлі; «жидів-
ські» та «кацапські» рушники на київщині; 
лапті-«московці» на сумщині тощо. 

погляд на історію народного вбрання 
хІх–хх  ст. як на своєрідну зміну в ньому 
місцевих мод має значні пізнавальні можли-
вості та пропонує сучасним дизайнерам, які 
нестримно фантазують у напрямі «гламур-
ного етно», цікавий альтернативний досвід 
фольклорного оновлення класики.
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Анотація / Abstract

Мета статті – висвітлити жанрово-стильові особливості концерту для віолончелі з оркестром о. яковчука (2006) 
у контексті співвідношення традиційних та інноваційних ознак жанру. Методологія дослідження заснована на за-
стосуванні культурологічного підходу, джерелознавчого, текстологічного методів, а також методів цілісного аналізу 
та інтерв’ювання. Зазначений підхід дозволяє розкрити художньо-виразові якості твору в аспекті оновлення жанро-
вих ознак інструментального концерту. Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено жанрово-стильові 
особ ливості концерту для віолончелі з оркестром о. яковчука з огляду на інноваційність підходу композитора до ро-
зуміння жанру (впровадження симфонічних принципів, тематичні зв’язки між частинами циклу, філософський харак-
тер каденції) у поєднанні з первинними засадами. Висновки. концерт для віолончелі з оркестром о. яковчука ви-
ходить за рамки інструментального концерту, сягаючи жанрового симбіозу «концерт-камерна симфонія». присвята 
жертвам політичних репресій в Україні зумовила трагедійність концепції, різнопланове представлення протилежних 
образних сфер. Це відобразилося у продуманій драматургії, художніх характеристиках образів борців-мучеників і 
підступно-цинічного зла, у яскраво вираженій національній складовій і впливі симфонічних принципів мислення. 

Ключові слова: українська музика, інструментальний концерт, віолончельний концерт, олександр яковчук.

The article is aimed at the description of genre and style peculiarities of the Cello concerto by a. Jacobchuk (2006) in 
the context of correlaton of traditional and innovative features of the genre. The methodology of the research is based on 

кон ц ер т д л я віолон ч е л і з орк ест роМ 
ол екс а н д ра я ковч у к а : 

до п ита н н я е вол юц і ї ж а н ру

УДК  785:6:780.614.334]:78.071.1(Яко)(477)“20”

Бібліографічний опис:

кушнірук, о. (2023) концерт для віолончелі з оркестром олександра яковчука: до питання еволюції 
жанру. Народна творчість та етнологія, 1 (397), 75–79. 

Kushniruk, O. (2023) Cello Concerto by alexander Jacobchuk: On the Issue of Genre Development. Folk Art 
and Ethnology, 1 (397), 75–79.
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Актуальність теми дослідження. 
Творча постать сучасного композитора-
симфоніста олександра яковчука в контек-
сті розвитку інструментального концерту 
представляє неабиякий інтерес, оскільки в 
його доробку знаходимо 14  творів у цьому 
жанрі для різних інструментів з оркестром. 
Написані переважно в добу незалежності 
України, вони демонструють щоразу індиві-
дуальний підхід до розуміння жанру, засвід-
чуючи творчу інвенцію їх автора та яскраве 
залучення симфонічних принципів письма. 
На сьогодні наукове пізнання цієї ділянки 
(написаного митцем) лише розпочинаєть-
ся [5], потребуючи подальшого дослідження 
для розуміння процесів жанроутворення в 
сучасній українській музиці.

Аналіз досліджень і публікацій. пи тан-
ня новацій у розвитку жанру інструмен-
тального концерту в другій половині хх ст. 
широко актуалізоване в працях к.  Білої, 
М. Бондаренко, В. Заранського, В. Іванченка, 
І.  кузнєцова, л.  Мінкіна, Н.  Вакули, 
л.  Раабена, В.  сумарокової, М.  лобанової, 
М.  Тараканова та інших дослідників, де 
об’єднавчим твердженням є факт карди-
нальних змін у житті цього жанру, різнома-
нітність векторів його існування. одним з 
найперспективніших, як доводить практи-
ка, виявилося впровадження симфонізації 
музичного матеріалу. сучасні концерти є 
прикладами взаємодії концертності й сим-
фонізму як двох внутрішньо споріднених 
первнів, що переходять один в одного. крім 
того, композиторами змінюється саме розу-
міння концертності, яка вже стає «семан-

тичним пластом, що несе у своєму ейдосі 
матрицю концертності як типу висловлен-
ня»,  – зазначила, звертаючись до сучасно-
го українського віолончельного концерту, 
В. сумарокова [7, с. 351]. 

Мета дослідження полягає у висвітленні 
жанрово-стильових особливостей концерту 
для віолончелі з оркестром о.  яковчука 
(2006) у  контексті співвідношення тради-
ційних та інноваційних ознак жанру.

Виклад основного матеріалу. У  2006 
році композитор завершив концерт для віо-
лончелі з оркестром, присвячений жертвам 
політичних репресій в Україні. Уперше його 
виконала Ганна Нужа в супроводі симфо-
нічного оркестру Національної радіоком-
панії України під керівництвом В.  шейка у 
Великому залі Національної музичної акаде-
мії України у 2010 році; 29 вересня 2011 року, 
під час київ Музик Фесту, – з Національним 
симфонічним оркестром України під керів-
ництвом Наталії пономарчук у Національній 
філармонії України.

За силою сконцентрованості вкладених 
автором почуттів, його роздумів про приро-
ду політичних репресій, тоталітаризму, твір 
є інструментальною драмою, драмою тра-
гічного протистояння між свободою і тира-
нією, одвічним прагненням до відкритого 
волевиявлення і репресивною державною 
машиною. З огляду на політичні події кінця 
2013 – початку 2014 року, що привернули до 
українців увагу всього світу, віолончельний 
концерт о. яковчука можна розглядати і як 
передчуття митця щодо нового витка вибо-
рювання демократичних засад у становленні 

the application of the culturological approach, source study, textual method, as well as the methods of holistic analysis and 
interviewing. This approach allows us to reveal the artistic and expressive qualities of this work in terms of updating genre 
features of concerto. Scientific novelty. Genre and style peculiarities of the Cello concerto by a. Jacobchuk are studied 
for the first time in view of the innovativeness of the composerʼs approach to understand the genre (the introduction of 
symphonic principles, thematic connections between parts of the cycle, the philosophical nature of the cadence) and their 
combination with the original principles. Conclusions. Cello concerto by a.  Jacobchuk goes beyond the instrumental 
concerto, reaching the genre symbiosis ”concerto-chamber symphony”. The dedication to the victims of political repressions 
in ukraine has caused the tragedy of the concept of the work, the diverse representation of the opposite figurative spheres. 
It has been reflected in thought-out drama, artistic characteristics of the images of martyrs and insidious-cynical evil, in a 
pronounced national component and the influence of symphonic principles of thinking. 

keywords: ukrainian music, instrumental concerto, cello concerto, alexander Jacobchuk.
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України як незалежної держави, позначено-
го тривалим протистоянням у суспільстві, 
кривавими жертвами, загальним настроєм 
обуреності та тривоги.

Твір має тричастинну циклічну струк-
туру, віддзеркалюючи начебто традиційне 
бачення автором жанру. проте концепція 
концерту виходить далеко за рамки пріо-
ритетної для нього ідеї змагальності поміж 
солістом і оркестром, «модулюючи» в напря-
мі симфонізації інтонаційного матеріалу, 
зіткнення різних образних сфер, сягаючи 
жанрового симбіозу «концерт-камерна сим-
фонія». сам о. яковчук з іронією ставиться 
до жанру камерної симфонії, уважаючи його 
показником професійної невдачі композито-
ра в жанрі великої симфонії.

перша частина твору, спираючись на 
сонатність, формує зав’язку драми. Вона 
розпочинається словом від автора  – темою 
вступу в соліста, що містить музичну сим-
воліку хреста з барокової доби. Зіткана з 
коротких мотивів з поступовим досягнен-
ням b1 на незмінному фоні  – витриманому 
g у струнних, декламаційна за характером, 
вона раптово переривається саркастичними 
репліками оркестру. На зміну їм приходить 
головна партія (далі  – Гп), відтворюючи 
по-романтичному бурхливий образ борців-
мучеників, потерпілих за свої переконання, 
за власну гідність. спершу її насичено про-
водять скрипки й альти у тріольному схви-
льованому супроводі соліста (тт.  60–72). 
Наступна ж її з’ява безпосередньо в соліста 
закріплює інтонаційно місткий музичний 
образ борців. Викладена в нижньому регістрі 
тема позначена експресивністю вислову, яку 
надають переважно ямбічні мотиви з висхід-
ним спрямуванням руху. Її кульмінація у 
верхньому регістрі віолончелі з динамікою 
ff збігається з новою короткочасною атакою 
оркестру, який, окрім саркастичних реплік, 
ще містить тріумфуюче хижу маршо подібну 
тему в струнних secco й арфи – побічну партію 
(далі – пп), – символізуючи сили зла. саме 
вона захоплює наступне розгортання подій, 
заполонивши собою майже всю розробку: 

згадані акорди secco супроводжують стрімку 
токатність викладеної тріо лями партії соліс-
та (ц.  9 т.  6), піднімаючись двома хвилями 
звукового наростання. поява Гп в соліста 
створює враження певної тривоги, затиш-
шя перед чимось страшним і невідворотним 
унаслідок супроводу унісонними мікроко-
роткими репліками групи дерев’яних духо-
вих на інтервалі м.2.

У скороченій репризі увага компози-
тора концентрується лише навколо теми 
борців  (Гп). спершу її провадять у сексту 
скрипки, наповнюючи фактуру теплом свого 
тембру, в  супроводі пасажів-інкрустацій 
staccato в соліста і контрапункту в кларнета й 
фагота. Наступне проведення звучить більш 
соковито, у результаті долучення до викладу 
теми ще й нижніх дерев’яних (тт. 178–189). 

Наступний розділ І  частини концерту 
пов’язаний з переключенням дії у сферу 
індивідуальної медитації над тим, що від-
булося раніше. Тому логічним тут є вве-
дення каденції соліста, яка мало відповідає 
віртуозному спрямуванню своїх первинних 
засад, вона радше виступає полем насиче-
ного роздуму-переживання, де злегка про-
ступають інтонації теми вступу і Гп, розкрі-
пачено плине рефлексія за їхніми мотивами. 
Розглядаючи каденцію як частину жанрової 
системи сольного концерту, М.  Бондаренко 
цілком справедливо стверджує: «Їх співвід-
ношення визначається абсолютним виразом 
у ній якісних показників концертного опусу, 
що дозволяє бачити в каденції його генетич-
ну пра-форму» [3, с. 92].

Третій розділ частини  – велика кода  – 
розпочинається з теми вступу (тт. 274–296), 
що набуває тут іншої характеристики, аніж 
на початку концерту. Викладена в соліста 
на підтримці заколисуючого тла струнних, 
вона, втрачаючи декламаційність, збагачу-
ється ознаками кантиленності, розгортаєть-
ся в часі як лірична тема широкого діапазону. 
Наступна фаза коди стосується вже Гп, що у 
віолончелей імітаційно із солістом полонить 
увесь оркестровий простір, досягаючи гене-
ральної кульмінації. після неї промовистою, 
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з погляду концепційності, є наступна фаза 
коди (ц. 25 т. 3), заснована на двох образних 
елементах. перший з них  – це, так би мови-
ти, підступно-цинічний образ зла, викла-
дений паралельними тризвуками тематич-
ний матеріал у тембрового міксту кларнетів, 
фаготів, валторни і соліста pizzicato. другий 
образ – це проведена в соліста Гп, яка, завдя-
ки штриху sul ponticello, набуває ірреального 
колориту, стає неживою, зовсім втративши 
свою бунтарську інтенсивність і ставлячи 
першу трагічну крапку у творі.

друга частина концерту  – нібито острі-
вець нетривкого людського щастя – змальо-
вує мрії-спогади про кохання, дитячу пору 
безтурботності, тим самим спрямовуючи 
музичну оповідь у бік споглядальності, пев-
ного «перепочинку» в становленні загаль-
ного трагедійного образу твору. Тому для 
посилення виразності головної теми частини 
композитор звертається в її інтонаційному 
оформленні до зворотів фольклорного похо-
дження, як-от інтервалу збільшена секунда 
(зб. 2), оспівування устоїв, що разом з вико-
ристанням модальності творить самобутню 
тему у флейти соло. Матеріал цієї частини 
концерту формується застосуванням полі-
фонічної техніки (фугато) у крайніх розділах 
її тричастинної композиції.

Завершення драми відбувається у фіналь-
ній частині, де крізь влучно знайдені худож-
ні характеристики композитор змалював 
пекельну машину тоталітаризму, що косить 
людські життя. перша тема (Гп сонатної 
форми)  – токата,  – з  її розгорнутим у часі 
нестримним цілеспрямованим рухом тріо-
лей, уособлює безжалісний образ зла, яке 
знищує все живе на своєму шляху. Їй проти-
ставляється друга тема – пп, – схвильоване 
ліричне одкровення-звернення особистості. 
Не випадково о.  яковчук майже непомітно 
інтонаційно пов’язує цю тему з головним 
образом із ІІ  частини, конотуючи з чисто-
тою душі народу крізь фольклорні джерела. 
Розвиток пп виростає до могутнього про-
тесту-кульмінації, яка стає цілим епізодом 
(тт.  105–118) замість традиційної розробки. 

Реприза є новим витком зіткнення антагоніс-
тичних образних сфер. Так, токатний образ 
зла двічі перебивається темою борців (Гп 
з І  ч.), ритмічно збільшеною в труб con  sord 
у супроводі військового барабана (тт.  133–
141, тт.  149–157). Результатом наступного 
наростання виявляється генеральна кульмі-
нація, перемога зла. Моторошність картини, 
загальна розгубленість органічно втілюєть-
ся в епізоді на основі алеаторики у струнних, 
що супроводжують низхідні репліки соліс-
та. поступово із цих пригноблених інто-
націй зломленості зринає поривання про-
тесту  – тема вступу з І  частини в соліста. Її 
ініціативу підхоплює й оркестр: валторни 
провадять фрагмент з Гп з І  частини на 
співзвуччях-спалахах tutti (тт. 212–217).

підсумок концерту композитор акуму-
лює в розгорнутій коді твору, яка склада-
ється з трьох епізодів. перший з них – уже 
відомий з коди І  частини образ зла, що 
затаїлося, характерний паралелізмом чис-
тих квінт (ч.  5) у  діалозі між дерев’яними і 
струнною групами (тт.  218–229). другий 
епізод пов’язаний з образом теми борців, 
їхніх загиблих душ, відтвореним у соліста 
sul  tasto у збільшенні на органному пункті 
віолончелей і поодиноких репліках-пере-
борах арфи (тт. 234–252). Третій епізод несе 
звукозображальну функцію: згасання-роз-
чинення звучності на основі алеаторики 
та різних виконавських прийомів у партії 
соліста (spiccato, legato sul ponticello, staccato, 
sul tasto, col legno) у  супроводі еоліфона, що 
імітує порив вітру.

Наукова новизна. У  статті вперше 
висвітлено жанрово-стильові особливос-
ті концерту для віолончелі з оркестром 
о.  яковчука (2006) з  огляду на інноваційні 
ознаки у тлумаченні композитором жанру 
інструментального концерту (впроваджен-
ня симфонічних принципів, тематичні 
зв’язки між частинами циклу, філософський 
характер каденції) та поєднанні їх з пер-
винними засадами (тричастинність, діалог 
соліста з оркестром, елемент віртуозності 
крізь токатність у фіналі).
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Висновки. концерт для віолончелі з 
оркестром о.  яковчука виходить далеко за 
межі інструментального концерту, сягаю-
чи жанрового симбіозу «концерт-камерної 
симфонії». присвята жертвам політичних 
репресій в Україні зумовила трагедійність 
концепції твору, різнопланове представлен-
ня протилежних образних сфер. Відповідно 
це відобразилося в детально продуманій дра-

матургії, художніх характеристиках обра-
зів борців-мучеників та підступно-цинічно-
го зла, у  яскраво вираженій національній 
складовій та впливі симфонічних принципів 
мислення. серед творів української музики 
сучасності концерт посів одне з почесних 
місць віолончельного репертуару, визнача-
ючи тенденцію глибини змісту, логіки фор-
мотворення та яскравості художніх засобів. 

Джерела та література
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Анотація / Abstract

Метою статті є опублікування цікавих і вагомих архівних матеріалів, що вперше вводяться до наукового обігу: 
«Біографічні данні, записані 1–3. Іх. 1947. в санаторію “синяк” на Закарпатті від о. л. кульчицької», «автобіогра-
фія» олени кульчицької 1940-х років та витяг з архівної енциклопедичної статті с. Бутника-сіверського про участь 
у виставках олени кульчицької до 1947 року включно, у супроводі вступної статті та коментаря.

Ці архівні документи будуть цікавими й корисними в подальших дослідженнях творчих життєписів мисткинь. 
Матеріали зберігаються у Відділі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НаН України і публікуються зі збереженням авторської сти-
лістики, орфографії, пунктуації з незначними редакторськими правками.

Творчість сестер олени львівни (1877–1967) та ольги-Меланії львівни (1873–1940) кульчицьких займає визна-
чне, знакове місце в історії вітчизняного мистецтва й органічно вписується в контекст європейського. природний 
талант, інтелект, блискуче знання свого ремесла, художній смак, здатність творити навколо свій вишуканий, непо-
вторний світ, погляд на мистецтво, гідність душі й помислів – риси, які притаманні обом сестрам. 

«д а й М ен і, господ и,  
серц я ч истого і ду х у си л ьного»: 

под роби ц і т ворчого ж ит тєп ис у сест ер 
ол ен и та ол ьги к ул ьч и ц ьк и х 

(з арх і вн и х матеріа л і в)

УДК  745/749:7.071.1(Кул)]:930.25(477)“18/19”
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сторчай, о. (2023) «дай мені, Господи, серця чистого і духу сильного»: подробиці творчого життєпису 
сестер олени та ольги кульчицьких (з архівних матеріалів). Народна творчість та етнологія, 1 (397), 80–90.
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діапазон творчої спадщини олени кульчицької широкий і добре відомий серед фахівців, освіченої публіки, при-
хильників образотворчого мистецтва. художниця успішно творила в різних видах мистецтва: живопису, графіці, де-
коративно-прикладному. Талановитий рисувальник, аквареліст, ілюстратор, зокрема дитячих книжок, гравер, саме 
з її ім’ям пов’язують відродження технік офорта, деревориту, ліногравюри у вітчизняному мистецтві. олена куль-
чицька працювала в портретному, побутовому, пейзажному жанрах, релігійному живопису (створила унікальний 
іконостас); займалася художнім ткацтвом, моделюванням і проектуванням одягу, меблів, архітектурного декору, крім 
того, робила ескізи для кераміки, килимів. Відома своїми чудовими емалями, мисткиня працювала також у металі та 
скульптурі малих форм, ювелірній справі. олена кульчицька багато часу присвячувала викладацькій діяльності та 
етнографії. Вражає також її інтенсивна виставкова діяльність. 

ольга кульчицька – знаний майстер декоративно-прикладного мистецтва, килимарка, займалася також педаго-
гічною практикою, разом із сестрою створили талановиті твори килимарського мистецтва. архівні матеріали, що 
публікуються, безумовно, значною мірою доповнять подробицями творчі життєписи мисткинь, переважно олени 
кульчицької. 

Ключові слова: олена кульчицька, ольга кульчицька, творчі життєписи, інтерв’ю, автобіографія.

The article’s purpose is to publish interesting and significant archival materials, introduced into scientific circulation for 
the first time, namely: Biographical Data, Recorded from O. L. Kulchytska in September 1–3 1947 in the Sanatorium “Syniak” 
in Transcarpathia; Olena Kulchytska’s Autobiography of the 1940s old and an excerpt from a S. Butnyk-Siverskyi’s archival 
encyclopedic entry about his participation in Olena Kulchytska’s exhibitions up to and including 1947, accompanied by an 
introductory article and commentary.

These archival documents will be interesting and useful in further research of creative biographies of the mistresses. The 
materials are stored at the Department of Visual and applied arts of the m. rylskyi Institute of art Studies, Folkloristics 
and ethnology (National academy of Sciences of ukraine) and are published with keeping to authorial style, spelling, and 
punctuation with minor correcting.

The creation of the sisters Olena lvivna Kulchytska (1877–1967) and Olha-melaniia lvivna (1873–1940) Kulchytska 
occupies a prominent, significant place in the history of domestic art and organically fits into the context of european art. 
Natural talent, intelligence, brilliant knowledge of their craft, artistic taste, ability to emanate their own refined and unique 
world, their attitudes to art, dignity of soul and intentions – these are the features that were inherent in both sisters. 

The range of Olena Kulchytska’s creative heritage is wide and well-known among specialists, educated public, 
and admirers of fine arts. The artist successfully worked in various kinds of art: graphic art, painting, and applied arts. 
a gifted draftsman, watercolourist, aquafortist, and illustrator, in particular of children’s books, it is she who is associated 
with the revival of woodcutting and linocutting techniques in domestic art. Olena Kulchytska worked in the portraiture, 
genre painting, landscape painting,  as well as in the genre of religious painting (she created a unique iconostasis); she 
was engaged in art weaving, modelling and designing of clothes, furniture, and architectural décor. In addition, she made 
sketches for ceramics and carpets. Known for her wonderful enamels, the mistress also worked in the fields of metal, small-
scale sculpture, and jewellery. Olena Kulchytska devoted a lot of time to teaching and ethnography. her intense exhibition 
activity is also impressive.

Olha Kulchytska is a renowned mistress of decorative and applied arts, a carpet weaver; she was also engaged in pedagogical 
practice. together with her sister, she created distinguished works of carpet art. Certainly, the archival materials now published 
should greatly complement creative biographies of the mistresses, mostly Olena Kulchytska, with new details.

keywords: Olena Kulchytska, Olha Kulchytska, creative biographies, interview, autobiography.

Творчість сестер олени львівни (1877–
1967) та ольги-Меланії львівни (1873–1940) 
кульчицьких займає визначне, знакове місце 
в історії вітчизняного мистецтва й органіч-
но вписується в контекст європейського. 
природний талант, інтелект, блискуче зна-
ння свого ремесла, художній смак, здатність 
творити навколо свій вишуканий, непо-
вторний світ, погляд на мистецтво, гідність 
душі й помислів – риси, які притаманні обом 
сестрам. діапазон творчої спадщини олени 
кульчицької широкий і добре відомий серед 

фахівців, освіченої публіки, прихильни-
ків образотворчого мистецтва. художниця 
успішно творила в різних видах мистецтва  – 
живопису, графіці, декоративно-прикладно-
му. Талановитий рисувальник, аквареліст, 
ілюстратор, зокрема дитячих книжок, гравер, 
саме з її ім’ям пов’язують відродження технік 
офорта, деревориту, ліногравюри у вітчизня-
ному мистецтві. олена кульчицька працю-
вала в портретному, побутовому, пейзажно-
му жанрах, релігійному живопису (створила 
унікальний іконостас); займалася художнім 
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ткацтвом, моделюванням і проектуванням 
одягу, меблів, архітектурного декору, крім 
того, робила ескізи для кераміки, килимів. 
Мисткиня відома своїми чудовими емалями, 
працювала також у металі та скульптурі малих 
форм, ювелірній справі. олена кульчицька 
багато часу присвячувала викладацькій діяль-
ності та етнографії. Вражає також її інтенсив-
на виставкова діяльність (додаток № 2). 

ольга кульчицька – знаний майстер деко-
ративно-прикладного мистецтва, килимар-
ка, займалася й педагогічною практикою. до 
слова, олена кульчицька писала: «культура 
буденного життя – це клич, яким послухову-
лася у своїй педагогічний праці сестра» [1]. 

пояснення такої відмінності діапазо-
ну у творчості сестер знаходимо в біогра-
фіях обох мисткинь. Нагадаємо, що після 
навчання олени кульчицької в художній 
школі Батовського і Братківського  1 через 
брак коштів у родини було вирішено дати 
можливість тільки їй продовжити фахову 
освіту в школі прикладного та декоратив-
ного мистецтва у Відні. Цей сімейний вибір 
на все життя залишив в олени кульчицької 
почуття зобов’язанності перед сестрою, яка 
пожертвувала заради неї своєю мистецькою 
кар’єрою. однак це не вплинуло на їхні вза-
ємини, сповнені любові, зокрема, на співпра-
цю у виготовленні талановитих творів кили-
марського мистецтва. олена кульчицька 
створила чимало портретів своєї сестри, 
і це здебільшого справжні шедеври, перлини 
вітчизняного мистецтва [2] (наприклад, пор-
трет сестри в білому 1912 р., де вона блискуче 
вирішила дуже складне живописне завдан-
ня – написати білу сукню на білому тлі). 

стан вивченості творчого життєпису обох 
художниць різний, що деякою мірою зрозу-
міло. На нашу думку, архівні матеріали, які 
запропоновані для публікації – «Біографічні 
данні, записані 1–3.  Іх.  1947. в  санаторію 
“синяк” на Закарпатті від о. л. кульчицької» 
(найімовірніше, зроблені с.  Бутником-
сіверським, судячи з візуального огляду 
почерку вченого), – «автобіографія» олени 
кульчицької (кінець 1940-х рр.) [1] у додатку 

до статті та витяг з архівної енциклопедичної 
статті с.  Бутника-сіверського про участь у 
виставках олени кульчицької до 1947  року 
включно  [1],  – будуть цікавими та корисни-
ми в подальших дослідженнях творчих жит-
тєписів мисткинь, хоча бібліографія твор-
чості олени кульчицької достатньо відома, 
до того ж містить ґрунтовні дослідження, 
а тому розписувати її немає сенсу.

Матеріали зберігаються у Відділі образот-
ворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтв Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НаН України і публікуються зі збереженням 
авторської стилістики, орфографії, пунктуа-
ції з незначними редакторськими правками.

Кульчицька Олена Львівна
(Біографічні данні, записані 1–3. Іх. 1947. 

в  санаторію «синяк» на Закарпатті від 
о. л. кульчицької) 

Наша родина з с.  кульчиці самборської 
округи. Там богато посвоячені. є  легенда  – 
за князівських часів дістали привілеї  – пан-
щини не робили. За польського часу притя-
гали до польщі, казали, що ми шляхтичі, але 
кульчицькі добре трималися.

кульчицькі богато розродилися, і їм приби-
рали «придомик». Родині о. л. кульчицької 
«придомик»  – «ручка і сметанка». 
Батько і стрижко  – юристи. Мати з роди-
ни стебельських, мала 5  братів, один з них, 
Володимир – письменник 2. свій талант змар-
нував через критику Ів.  Франка. останні 
юристи. Юристичні студії були найлекші. 
Записували, вдома студіювали, а  приїздили 
тільки на іспити, не треба було там мешкати.

Батька олени львівни перекидали в різні 
мистечки східної Галичини. Забирав судові 
посади – адьютанта, потім радник суду. Був 
він і в Бережанах, і  там народилася олена 
львівна.

Батько добрий, шляхетний. Мав сто-
лярний верстат, добре фотографував, при-
страстно любив природу. як виїздив в комі-
сію, привозив цілу фіру квітів. о  4-ій ранку 
вставав, збирав квіти, потім ішов до суду.
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пригадує: коли переїхали з Бережан, то в 
каменці мали свою хату. прибирали довко-
ло, робили доріжки. пам’ятає з тої пори не 
людей, а кожне дерево.

Наприкінці хІх  в. були «Баденівські 
вибори», то граф Бадень  3, намісник казав 
батькові, як на час виборів арештувати всіх 
небажаних, але він цього не зробив і мав від 
того утиски.

олена і ольга кульчицькі більш були при-
вязані до батька, а син Володимир – до мате-
рі. Мати була дуже гарна, працьовита, чесна. 
Ми скористали з тої працьовитості матері. 
Мали ляльки і журнали з кроями. Батько 
навчав витинати, і ми обшивали самі ляльок. 
Мати нас любила, але була стримана, вимога-
ла порядку, слухняність.

Брат Володимир скоро помер, був уря-
довцем.

Батько був у львові, 1902–1903  р., спен-
сіонувався; хитів щось заробити, переїхав 
на косово як адвокат і одчинив адвокатську 
канцелярію 1907–1908  р. Мав з того мало: 
1909 р. приїхав до перемишлю і помер у сес-
тер кульчицьких.

Маєтків не мали, але старалися боргів не 
робити.

Несли ще й громадський обов’язок: утри-
мували «просвіту», стадіон, рідну школу, 
театр, купили площу під театр і стадіон по 
метру та для фабрики, на якій виробляли гута-
лін, свічки. купували своє. «свій до свого».

***
олена львівна народилася 15.Іх.1877  р. 

в  Бережанах. Звідти з родиною переїздила: 
камінка, лопатин, Городок під львовом. За 
цей час закінчила пансіонат, а тоді вступила 
до львівської школи католицького монас-
тиря сакраменто, де вчилася 4 роки і діста-
ла загальну середню освіту. Вже тоді добре 
малювала.

саме на цей час батько о.  к. переїздить 
до львову і віддає о. к. до художньої школи 
Батовського (баталіст)  – скористала бага-
то. У  нього ж пейзажист  – Братковський. 
Вчилася 1902–1904 р.

справа ходила про те, щоби закінчити 
таку школу, щоби дістати атестат, а  потім 
постійний заробок. до краківської акаде-
мії жінок не приймали. довелося їхати до 
Відня (1904) і там складати іспит до академії 
мистецтв. перебула 4  роки. 1908  р. здала 
іспит перед державною комісією на атестат 
вчителя малюнку в середніх школах.

академія для графіки дали лише початки. 
Вчилася також на відділах тканини, емалі. 
Зробила першу в історії укр. мистецтва емаль 
на українську тематику  – лірник з постатя-
ми укр. чоловіка та жінки побіч. За це від 
академії дістала винагороду  – подарували 
цілу робітню для емальового виробництва. 
Цікавилася і прикладним мистецтвом.

Ще під час навчання в школі Батовського 
на вакаціях їздила з сестрою ольгою в гори 
і там малювала з натури, як вміла. За два 
роки перебування у Батовського «розмалю-
валася». В  академії займалася переважно 
рисунком.

За час життя у Відні що-різдва та паски 
їздила до львова. до Відня – blitz, а з Відня – 
bumelzug [жарт. нім. мова  – пасажирський 
потяг малої швидкості. – О. С.]. 

На другий рік перебування в академії 
поверталася зі львову до Відня через 
карпати, Будапешт, Фіум, Венецію  – де 
пробула 10  день на міжнародній худож-
ній виставці; там запам’ятала «Громадян з 
кале» Родена (1905 р.).

коли закінчила академію, до Відня при-
їхала ольга львівна, і дві сестри разом поїха-
ли в турне: через полудневу Німеччину  – 
Мюнхен, страсбург до парижу, де сестри 
були кілько тижнів. далі через агентство 
«кука»  – до лондону, потім через ламанш 
знов до парижу, звідти до швейцарії  – 
женева, але грошей вже не було, довелося 
їхати другим класом і на пароплаві обідати 
не дали. – конець – львів 4.

***
1908 р. після подорожі вступила на поса-

ду вчителя рисунку до львівського жіночого 
ліцею, але працювала тільки рік, бо туди 
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було призначено польку, яка вчилася разом з 
о. л. у Батковського.

1909 р. дістала призначення до перемишля 
на таку ж посаду до польсько-української 
вчительської семінарії, а з 1928–1929 р. поча-
ла працювати в жіночій гімназії і одночасно 
в приватній українській жіночій гімназії – до 
1.VІІ.1938 р.

1938  р. переїхала до львова  – відколи 
почалася тільки творча робота.

***
Розповідаючи про свою сестру ольгу, 

о.  л. каже, що має неприємне чуття, що 
випередила сестру в мистецтві, але на двох 
студіювати не вистачало. сестра мала вели-
кий хист до декоративного мистецтва. Мала 
великий смак до одягу, до обстановки в хаті. 
коли о.  л. була у Відні, ольга з батьком 
жила в косові. Там вона зачала займати-
ся ткацтвом. Ці килими було придбано в 
хельсінки, Брюселі та женеві.

В перемишлі зробила разом з ол.  л. 
виставку української народної ноші.

килими продавали тільки аматорам.
Вчителювала в українській жіночій гімна-

зії в перемишлі, як вчителька робот.
Її улюблене речення з псальму: «дай мені, 

Господи, серця чистого і духу сильного».

***
1909  р., як олена львівна приїха-

ла до косова, намалювала першу картину 
«Гуцульські діти» (Музей Укр. Мистецтва 
у львові).

«З того дня треба зробити два» – це було 
гаслом, з яким вона вступила до праці.

1909  р. зробила виставку своїх шкільних 
робіт з Відня в польському  т-ві красного 
мистецтва у львові  5. самостійні роботи  – 
дереворити. Мала успіх. добра рецензія 
Труша.

Що-року надсилала роботи на виставки – 
до львову, познані, Варшави (дереворити).

В школі була зайнята по 5  годин що-дня. 
часу для станкового малярства не виста-
чало. кинула олію і взялася до графіки, бо 

можна було працювати і ввечері. але й досі 
тягне до олії.

1912  р. була на адріатиці з матірю і 
сестрою і там писала олією.

1913  р. послала роботи на виставку до 
києва.

1914  р. викинули з перемишля. поїхали 
до Відня, а  з середини 1915  р. жила під 
Віднем (Іх–хІ–1915) – там відчувала розлуку 
з батьківщиною. довколо горіли села. У Відні 
ніде не ходили на розваги. У  Відні створи-
ли комітет допомоги в шпиталях. давали 
дарунки. під Віднем був український табір 
біженців. Там ол. і ольга  л. організували 
серед селянок-біженок вишивальні роботи, 
які спродувало на користь вишивальниць. 
Було утворено і укр. гімназію – там виклада-
ли обидві сестри.

***
1908  р.  – 1909  р. намалювала в косові 

портрет батька, матері і сестри, соняшники 
та краєвиди – околиці косова.

1914–1915  р. нарисувала 11  малюнків 
страсті христові (зберігаються в фондах 
І. с. свєнціцького).

1915 р. зробила срібну Божу Матір.
1922  р. було засновано аНУМ  6. о.  л.  – 

член аНУМ від заснування. Ініціатори: 
п.  ковжун і п.  холодний та М.  Голубець. 
Ів. Труш неначе стояв осторонь.

1913  р. була у с.  домажир під львовом. 
Там багато малювала. частина ціх робот 
була на виставці у києві.

На вакаціях треба було відпочивати. 
Трудно було розмалюватися.

1928  р. була в с.  Турі на Буковині. Три 
місяці була на відпочинку і там багато малю-
вала. В цей час ще був сніг на горах. Що-дня 
фіксувала зміни – зробила 42 олійні та аква-
рельні шкіци (від весни до жнив) – все у о. л.

1933 р. персональна виставка у львові.
послала речі (графіку) до Брюселю та 

америки.
Українська виставка графіки в Італії 1937–

1938 р. (?) [sic.] – є каталог.
дереворити в хельсінки.
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2. Олена Кульчицька.  
Портрет сестри (в білому). 1912 р.

4. Олена Кульчицька.  
Обкладинка книжки  

«Українські байки  
для наших найменших». 1957 р.

1. Олена Кульчицька. Автопортрет.  
1917 р. Олія

3. Олена Кульчицька.  
Оформлення запрошення на персональну виставку 
Олени Кульчицької. 1954 р. Офорт
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1.хІ.1939 р. покликана до гімназії у львові, 
де викладала 1  ½  – 2  місяці. але вимогали 
нових методів викладання, тому кинула гім-
назію і перейшла до Музею НТІМ.

В січні 1940 р. померла мати, а за 4 місяці – 
сестра, і 1940 р. перейшла до етнографичного 
музею. З 1946 р. – зав. відділу народного мис-

тецтва. працювала в експедиції та в карти-
новому ілюстрованому каталозі.

За німців була скорочена з музею і 1942  р. 
створила школу рисунку для дітей  – 25  дітей, 
потім 8 до приватньої майстерні – там 8 місяців.

1943 спілка укр. худ. львова організувала 
персональну виставку робіт л. о. на 6 зал.

Додаток № 1
львів

кУльчиЦька олеНа льВІВНа
Заслужений діяч мистецтв УРсР

Автобіографія

я народилася 1877 р. 19.Іх. в Бережанах (в той час – східна Галичина) в сім’ї трудової інте-
лігенції. Батько лев і мати Марія зі стебельських, трудилися ціле життя, мали велике замило-
вання до краси природи і почуття культурних цінностей. Батько помер 1909 р., мати – 1939 р. 
сестра ольга мала великий декоративний талант, який за для браку своєї державності не міг 
розвинутись. сестра була мені опікуном, приятелем, і їй завдячую можливість творчої праці.

початкову науку набула у львові і першу мистецьку освіту там же в приватній школі 
Батовського. В році 1903–1904 була прийнята до академії мистецтв і художньої промисло-
вості у Відні. Закінчила цю школу в 1907 р.

Тому, що для життя в українській суспільності тоді не було змоги працювати лише для мисте-
цтва (а тягарем для суспільності не хотіла бути), здавала я у Відні іспити з рисунків і дістала диплом 
для навчання в середніх школах в 1908 р.

Відтак дістала учительську посаду у львові 1908 р., а в року 1909 – в перемишлі в учитель-
ській семінарії і в гімназії – до 1939 р.

В навчанні завела нову методику, вчила молодих передовсім спостерігаючи красу приро-
ди, звертала увагу на народне мистецтво і любила свій нарід.

правда, і в школі утруднювали мені всіляко віддатись мистецькій праці (олійне малярство) 
так, що найбільше присвятила себе графіці, для якої використовувала кожну вільну хвилину.

Разом з сестрою цікавились народним мистецтвом, студіювали його і старались приміню-
вати до домашньої обстановки. перш за все слідувати за старою народною ношею, а відтак 
пристосовували для новіших часів у відповідному естетичному виді для міста й села. Їздили 
з доповідями про це по селах в околицях перемишля.

В році 1930 засновано Український Музей в перемишлі – за нашою ініціативою, вкладено 
багато праці.

для дослідження народного мистецтва їздили й в деякі околиці Галичини і збирали в рисунках 
види будинків, дерев’яних церков (збірка), народної ноші (збірка), вишивок, писанок і т. інш.

З сестрою почали виробництво килимків (у вузькім слові значення) в цілі протиставлені 
зіпсутому тоді смакові у виробництві різних фабрик.

Разом із сестрою примінювали ми до килимів мотиви народного мистецтва.
В мистецьких виставках брала участь кілька разів з 1908 року у львові, відтак у 1913 р. – 

у  києві і харкові. Виставляла праці у Відні (графіка), Брюселі (графіка), Італії (графіка), 
америці (графіка) – і в польщі, і в 1941 р. у Москві.



8787

Оксана стОрчай

В національному Музеї у львові знаходяться мої картини «Гуцульські діти», «Гуцульські 
хати», «Торг у косові», «жнива», «портрет моєї сестри» і ін.

Ілюструвала також багато книжок (зокрема для дітей). книжка «дорога» В. стефаника, 
«Тіні забутих предків» М.  коцюбинського. Мною приготовлені ілюстрації до франкового 
«Мойсея», дереворити «лиса Микита», «слово про Ігорів полку» і Гнатюка «Українська 
міфологія».

Додаток № 2
[Фрегмент з архівної енциклопедичної статті с. Бутника-сіверського 

про участь у виставках олени кульчицької до 1947 року включно] 7

«Участь у виставках: 1908-9. Виставка в салоні “Товариства друзів красного мистецтва”. 
Львів. 1911. Перша українська артистична виставка. Київ: 1.  Ворота; 2.  Гуцульські діти; 
3. євреї; 4. жнива; 5. Зима; 6. коляда; 7. На сонці; 8. песимізм; 9. сироти; 10. степ увечері (панно); 
11.  хата; 12.  хатина; 13.  Церква.  – 1913. Виставка картин. Київ: 14–15.  Бабуся; 16.  Берези; 
17.  Бідні діти; 18.  Бора; 19.  В  лісі; 20.  В  порту  Ре; 20.  Всередині церкви; 22.  Весна; 23.  Весна. 
килимок; 24.  Вівці; 25.  Вівці. килимок; 26.  дерево над морем; 27.  до церкви; 28.  жнива; 
29. З “Versailles”; 30. З Франції; 31–32. Зима; 33. Зима. килимок; 34. Зимовий вечір; 35–36. кипариси; 
37.  лірник; 38.  луки; 39.  Божа Матір; 40.  Над морем; 41.  орачі; 42.  перевізник; 43.  пляж; 
44. подвір’я монастиря; 45. при освітленню вечір; 46. сівач; 47. “сірокко”; 48. сусідки; 49. Фавн; 
50.  хата (під львовом); 51.  Церква  в  М.  – 1919. Вистава сучасного малярства Галицької 
України. Львів; 52. Бабуся. офорт; 53. Берези. офорт; 54. Березовий хрестик. офорт; 55. Біля 
криниці. офорт; 56.  Бора. офорт; 57.  Буря. акварель; 58.  В  парку. офорт; 59.  Вівці. офорт; 
60. Група євреїв. офорт; 61. двобій. олія; 62. дівчинка з куклою. олія; 63. діти. кольор. дерево-
рит; 64.  добровольці. дереворит; 65.  добрий пастир. дереворит; 66.  З  села. аквар.; 67.  Іван 
Франко; 68. кривавий дзвін. аквар.; 69. Мати. офорт; 70. Могилка. офорт; 71. На березі. офорт; 
72. На галузці. офорт; 73. На могилі. аквар.; 74. Ніоба. аквар.; 75. Ніч. офорт; 76. Нутро церкви. 
офорт; 77.  під лісом. офорт; 78.  під порогом. кольор. дереворит; 79.  під чужим небом. 
дереворит; 80. прочуття. аквар.; 81. Розрадо душі. офорт; 82. сироти. аквар.; 83. Тополі. офорт; 
84.  У  світ за очі. аквар.; 85.  Удова. аквар.; 86.  хатина з подвір’ям. олія; 87.  Цвинтарні ворота. 
офорт. – 1922. Перша виставка гуртка діячів українського мистецтва. Львів. – 1924. Третя 
виставка гуртка діячів українського мистецтва. Львів; – 1929. Виставка української книж-
ної графіки. Харків: 88.  дівчинка. дереворит; 89–91. ex  libris. офорти; 92.  ex  libris 
д-ра крип’якевича; 93–94. ex libris о. кульчицької. дереворити; 95. ex libris савини сидорович; 
96. ex libris школи ім. шевченка; 97–104. Ілюстрації до байок. кольорові дереворити; 105. краєвид. 
дереворит; 106. краєвид. офорт; 107. Мати. дереворит; 108. “І-хІ-18”. дереворит; 109. портрет 
коцюбинського. дереворит; 110.  портрет Г.  с.  сковороди; 111.  сільська хата. дереворит; 
112. Тезей. дереворит. – 1931. Вистава образів українських пластиків. Львів; Wystawa sztuk 
Pięknych. Львів; Вистава з національного музею. Львів;  – 1932. Вистава особиста в 
Перемишлю; Виставка сучасної української графіки. Львів: 113. Графіка; 114–116. дереворити; 
117.  ex  libris о.  кульчицької; 118–124.  ex  libris безім’янні; 124–128.  Ілюстрації. акварель і туш; 
129. Ілюстрації до казки; 130–136. Ілюстрації до “лиса Микити” І. я. Франка. – 1933. Виставка 
малюнків і гравюр О.  Кульчицької. Львів; 137.  автопортрет. олія; 138.  азалія. акварель; 
139. Бабуся. олія; 140. Берун. Графіка; 141. Бідні діти. олія; 142. Вози. олія; 143. Бойки. Графіка; 
144. Боротьба. олія; 145. Буря. Графіка; 146. В перемишлі. акварель; 147. В полі. олія; 148. В сонці. 
олія; 149. В церкві. олія; 150. Великдень. олія; 151. Весна. акварель; 152. Вечером. олія; 153. Вівці. 
Графіка; 154.  Війна. акварель; 155.  Війна. Графіка; 156–157.  Вода. акварель. 158.  Водопад. 
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акварель; 159. Вулиця. олія; 160. Вуличний музикант. олія; 161. Голова дівчини. олія; 162. Головка 
дівчини. олія; 163. Гори на весні. олія; 164. Гуцул. Графіка; 165. Гуцулик. акварель; 166. Гуцулка. 
акварель; 167. Гуцулка. Графіка; 168. Гуцульська забава. олія; 169. дві дівчинки. олія; 170. дві 
сестри. олія; 171. дерево. акварель; 172. дерево. Графіка; 173–174. дерево. олія; 175. дівчатка. 
Різьба. порцеляна; 176. дівчина в коралях. олія; 177. дівчина в хустині. олія; 178–179. дівчинка. 
акварелі; 180.  дівчинка. Графіка; 181.  дівчинка. олія; 182.  дівчинка в синім. акварель; 
183.  дівчинка з лялькою. олія; 184.  дідусь. олія; 185–187.  діти. Графіка; 188–189.  для Батька. 
Графіка; 190. до церкви. Графіка; 191. дорога. Графіка; 192. Званковські дівиці. Графіка; 193. євреї. 
Графіка; 194. ex libris. Графіка; 195–197. етюди. олія; 198. жінки. Графіки; 199. жнива. Графіка; 
200.  жнива. олія; 201.  Ворожія. акварель; 202.  З  Гребянова. акварель; 203.  З  перемишля. 
акварель; 204. З церкви. олія; 205. З Франції. олія; 206. Забава. Різьба. Гіпс; 207. Закутана дівчи-
на. олія; 208. Зима. олія; 209–210. Зима. Графіка; 211. Золоті рибки. олія; 212. Зрадник. Графіка; 
213. касета. емаль; 214. квіти. олія; 215. квітна неділя. олія; 216–225. килими; 226. колядники. 
Графіка; 227.  королева. Різьба. Гіпс; 228.  коти. Графіка; 229.  краєвид. Графіка; 230.  лірник. 
Графіка; 231. літо. акварель; 232. лодки. Графіка; 233–234. Маки. акварелі; 235. Малі приятель-
ки. олія; 236. Мати. Графіка; 237. Мертва природа. акварель; 238–240. Мертва природа. олія; 
241. Місячна ніч. Графіка; 242. На вулиці. олія; 243–244. На зелені свята. олія; 245. На прощу. 
олія; 246. На спаса. олія; 247. Над морем. Графіка; 248. Ніоба. Графіка; 249. Ніч. Графіка; 250. Ніч 
у перемишлі. Графіка; 251. орка. олія; 252. осінь. олія; 253. пастушок. Графіка; 254. пейзаж. 
олія; 255. під вікном. олія; 256. під деревом. акварель; 257. під дубом. Графіка; 258. під хрестом. 
Графіка; 259.  під церквою. олія; 260.  плакатка. Різьба. емаль; 261–262.  портрет. олія; 
263. портрет Марковичевої. Графіка; 264–265. портретова студія. акварель; 266. прасувальниця. 
олія; 267.  праця. Графіка; 268.  при вечірньому світлі. Графіка; 269.  при криниці. Графіка; 
270.  при вечірньому світлі. Графіка; 271.  процесія. олія; 272.  прядка. Графіка; 273.  садок. 
акварель; 274.  садок. олія; 275.  садок в зимі. олія; 276.  садок на весні. олія; 277.  св.  Юрій. 
Графіка; 278.  свячення. олія; 279.  село. Графіка; 280.  село. олія; 281.  сидяче дівчатко. олія; 
282. сироти. акварель; 283. сироти. Різьба. Гіпс; 284–285. спорт. Графіка; 286. страйк. Графіка; 
287.  студія. акварель; 288–289.  студія. олія; 290.  Фантазія. Графіка; 291.  хлопці. олія; 
292. хлопчик. акварель. 293. хлопчик. Різьба. Бронза; 294–297. Церква. акварелі; 298–301. Церква. 
Графіка; 302.  чотири їздці апокаліпси. Графіка.  – 1936. vІІІ виставка АНУМ. Львів.  – 1940. 
Виставка графіки. Львів. 303. Бабуся. офорт; 304. Буря. офорт. 305. Весна. офорт; 306. Гуцул. 
дереворит; 307. дівчина з книжкою. офорт; 308. З гуцульської міфології. дереворит; 309. літо. 
офорт; 310. Мале містечко. офорт; 311. пам’яти батька. офорт; Виставка творів художників-
графіків м.  Львова. Київ; 312.  Буря. офорт, акватінта; 313.  Гуцул. дереворит; 314.  довбуш. 
лінорит; 315.  За читанням. акватінта; 316.  композиція. Меццотінто; 317.  композиція. офорт; 
318.  Фантазія. дереворит; Виставка изобразительного искусства западных областей Украины. 
Москва; 319. Бабушка. акватінта; 320. Бедная семья. олія (72×51); 321. Буря. офорт; 322. Буря. 
Меццотінто; 323.  В  поле. дереворит; 324.  Гуцулка. дереворит; 325–327.  Гуцульські забави. 
дереворити; 328. 22 сентября 1939 года во львове. дереворит; 329. дети. олія (46×32); 330. жатва. 
дереворит; 331.  За книгой. акватінта; 332.  Забастовка. дереворит; 333–358.  иллюстрации и 
заглавные буквы к поэме ивана Франка “Моисей”. дереворит; 359.  лес. акватінта; 360.  лето. 
офорт; 361.  Местечко. акватінта; 362.  Море. олія (36×61); 363.  памяти отца. акватінта; 
364.  пейзаж. олія (36×60); 365.  Три гуцульские сказки. дереворит; 366.  Угол леса. акватінта; 
367.  читающие дети. олія (68×76).  – 1945. vІІІ  українська художня виставка. Київ: 
368.  “Гагілки”. Гуцульщина. підфарбований дереворит (27,5×30); 369.  Головач з Закарпаття. 
дереворит (35×23); 370.  Гуцульщина. підфарбований дереворит (25×39,5); 371.  довбуш. 
дереворит (35×23); 372. сім’я. офорт (19×25,5); 373. Українська пісня. підфарбований дереворит 
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(19,5×12,4); 374.  я  і  глядачі. підфарбований дереворит (20×20); Персональна виставка. Київ: 
375–599. двісті тридцять п’ять робіт (у т. ч. олійних – 75, акварелів – 15, гравюр – 82, ілюстрацій – 
21); Виставка ескізів графіків до жовтневих свят у Львові: 600–649.  п’ятдесят графічних 
робіт.  – 1946. Выставка графических работ художников Украины. Ленинград  – Таллин: 
650.  Головач, герой Закарпаття. дереворит (35,5×23,5); 651.  Гуцул-газда. дереворит (25×24); 
652–654.  Гуцульщина. кольорований лінорит (21×9), (21×15), (21×9); 655.  довбуш. дереворит 
(23,5×35,5); 656. Зимний ручей. кольоровий лінорит (16×15); 657. каторжный труд. дереворит 
(13×31); 658.  отдых пахаря. дереворит (15×19); поздняя осень. дереворит (17×21); 660.  Танец 
гуцула. кольоровий лінорит (15×19); 661.  Успенская церковь, львов. кольоровий дереворит; 
Виставка грифических работ художников Украины. Таллин-Тарту: 662.  Головач, герой 
Закарпаття. дереворит (35,5×23,5); 663. Гуцул – газда. дереворит (25×24); 664. довбуш. дереворит 
(23,5×35,5); 665. Зимний ручей. кольоровий лінорит (28×20); 666. казак-бандурист. дереворит 
(16×15); 667.  каторжний труд. дереворит (13×31); 668.  отдых пахаря. дереворит (15×19); 
669.  поздняя осень. дереворит (17×21); 670.  Танец гуцула. кольоровий лінорит (15×19); 
671.  Успенская церковь. львов. кольоровий дереворит (21×19); Всесоюзная художественная 
выставка. Москва: 672. Герой Закарпатья. Гуцульщина. дереворит (36,5×23,5); 673. Горная мело-
дия. из цикла “Гуцульская міфологія”. дереворит (30×23); 674. Гуцульская забава. кольоровий 
дереворит (22,5×10); 675. Гуцульская забава. кольоровий дереворит (22,5×15,5); 676. Гуцульская 
забава. кольоровий дереворит (22×10); 677.  довбуш. Гуцульщина. дереворит (30×23,5); 
678. женщины. кольоровий дереворит (36,5×28,5); 679. кафедральний собор св. Юра в львове. 
дереворит (32,5×28); 680. Успенская церковь. львов. дереворит (33×27,5); 681. хорошие вести. 
Гуцульщина. кольоровий дереворит (31×27). – 1947. Виставка творів українських художників. 
Ворошиловград-Сталін-Маріупіль; 681.  Відпочинок орача. дереворит (15×19); 682.  Головач, 
герой Закарпаття. дереворит (36,5×23,5); 683. Гуцул-газда. дереворит (25×24); 684–686. Гуцульські 
забави (триптих). кольоровий дереворит (32×15,5), (22×10), (22,5×10); 687. довбуш. дереворит 
(36×23,5); 688. Зимовий струмок. кольоровий лінорит (28×30); 689. каторжна праця. дереворит 
(13×31); 690.  пізня осінь. дереворит (17×21); 691.  Танок гуцула. кольоровий лінорит (15×19); 
Виставка творів українських художників, Ужгород: 692. Гірська мелодія. дереворит (3×23); 
693.  Головач. дереворит (36,5×23,5); 694.  Гуцульська забава. кольоровий дереворит (22,5×10); 
695. довбуш. дереворит (36×23,5); 696. жінки. кольоровий дереворит (36,5×28,5); 697. хороші 
вісті. кольоровий дереворит (31×27); Обласна мистецька виставка. Львів: 698. В парку. лінорит; 
699–701.  Господарські засоби львова. лінорит; 702.  Гуцульське народне мистецтво. лінорит; 
703. дороби. лінорит; 704. дитсадок на селі. лінорит; 704. дитсадок у львові. лінорит; 706. Зима 
в горах. лінорит; 707–709. Ідустріальний львів. лінорити; 710. Інтер’єр. лінорит; 711. капличка. 
лінорит; 712–715.  культурне життя львова; 716.  літом в горах. лінорит; 717.  На полонину. 
лінорит; 718. Німці у селі. лінорит; 719. перше січні. лінорит; 720. прачки. лінорит; 721. Рубають 
ліс. лінорит; 722. сілентіум. лінорит; 723. сінокоси. лінорит; 724. У німецькому таборі. лінорит; 
ІХ  українська художня виставка. Київ: 725–729.  серія “Гуцульщина у праці”. підфарбовані 
лінорити: 725.  Весна на полонині; 726.  Гуцульське народне мистецтво; 727.  Зима, рубають ліс; 
728.  літо, сплавляють ліс; 729.  осінь, сіножать; 730–733.  серія “Народне життя і природа 
Гуцульщини”. офорти з акватинтою: 730.  В  горах, улітку; 731.  В  гуцульській хаті: 732.  пралі; 
733.  ялинки в снігу; 734.  спокій. офорт, акварель; Всесоюзная художественная выставка 
1947  года. Москва: 735.  Весна на полонине. лінорит, акварель (28,5×15,5); 736.  Гуцульское 
народное искусство. лінорит, акварель (28,5×22); 737. летом в горах. офорт (26×19); 738. прачки. 
офорт (19×25,5); 739. сенокос. осень. лінорит, акварель (28×15,5); Выставка графических работ 
художников Украины. курск; 740. Вид на горы. дереворит (25×33); 741. праздник. кольор. дере-
ворит (36,5×29)».
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1.  Бутник-сіверський  с. кульчицька олена львівна. підготовчі матеріали до неопублікованого словника «ху-
дожники Радянської України» (автори: Б. Бутник–сіверський, З. лашкул, В. Ткаченко, технічний секретар Т. Радзі-
євська. кінець 1940-х  – 1950-ті  рр.). архів відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФе 
ім. М. Т. Рильського НаН України. Нумерація аркушів відсутня. 

2. жеплинська о. «…В особі сестри я мала прекрасну модель». Галицька брама. львів, 2007. № 9–10. с. 15–16.

1. NaS of ukraine’s m.  rylskyi Institute of art Studies, Folkloristics and ethnology’s Department of Visual and 
applied arts: ButNYK-SIVerSKYI, Stepan. Kulchytska Olena lvivna. Preparatory materials for the unpublished 
dictionary Artists of Soviet Ukraine (authors: Borys ButNYK-SIVerSKYI, zinaida laShKul, V.  tKaCheNKO; 
technical secretary tetiana raDzIYeVSKa. The late 1940s – 1950s. No sheet numbering [in ukrainian].

2. zhePlYNSKa, Oksana «…my Sister has Served as a Wonderful model for me». In: Ihor melNYK, ed.-in-chief, 
The Galician Gate. lviv, 2007, no. 9–10, pp. 15–16 [in ukrainian].

1 станіслав Батовський-качор (польс. Stanisław Batowski–Kaczor; 1866–1946) – польський та український худож-
ник-баталіст, член спілки художників України (1939). У 1903–1914 роках викладав у художній школі, у якій навчалися 
й майбутні українські художники – олена кульчицька, Микола Івасюк та багато інших. У 1901 році мисткиня разом 
із сестрою кілька місяців відвідувала львівську художньо-промислову школу, де уроки акварелі вів інспектор середніх 
шкіл стефанович, а в 1902 році у львові вона ходила в студію художників реалістичного напряму. студія була не-
давно відкрита польськими художниками станіславом Батовським-качорою та Романом Братковським. отриманий 
диплом цієї студії дав можливість олені піти 1903 року в школу прикладного та декоративного мистецтва у Відні, 
оскільки це був тоді єдиний вищий заклад, куди приймали дівчат. див.: художниця олена кульчицька – Роман свере-
дюк. url : https://sverediuk.com.ua/hudozhnitsya-olena-kulchitska.

2 Володимир стебельський (пол. Włodzimierz Stebelski; 1848–1891) – український письменник, журналіст, сати-
рик, гуморист.

3 казимир Фелікс Бадені (казімеж Фелікс Бадені, пол. Kazimierz Feliks Badeni; 1846–1909) – шляхтич із роду Ба-
дені, граф, австрійський державний діяч, польський поміщик. доктор honoris causa львівського університету (1896). 
У 1897 році під час виборів у Галичині 10 чоловік було вбито, 19 тяжко поранено, 769 арештовано. Ці криваві вибори 
ввійшли в історію під назвою «баденівських», коли із 63 послів від Галичини було обрано лише 3 українців. через 
протидію властей не був обраний на Збаражчиніпослом австрійського парламенту Іван Франко. Того самого року 
Бадені пішов у відставку й залишив політичну кар’єру.

4 У травні 1908 року олена кульчицька здала випускні іспити й захистила дипломну роботу «про користь науки 
малюнків». Батько вирішив зробити сестрам ще один подарунок – відправив їх у подорож по європі. ольга й олена 
побували в Мюнхені, страсбурзі, парижі, лондоні та женеві, відвідали кращі музеї європи. див.: художниця олена 
кульчицька – Роман свередюк. url : https://sverediuk.com.ua/hudozhnitsya-olena-kulchitska. 

5 У 1909 році олена кульчицька вперше виставила свої роботи у львові. Це були 50 картин, створених під час на-
вчання у Відні. див.: художниця олена кульчицька – Роман свередюк. url : https://sverediuk.com.ua/hudozhnitsya-
olena-kulchitska.

6 асоціація незалежних українських митців (аНУМ) – українська громадська мистецька організація, що діяла у 
львові в 1931–1939 роках. створена з ініціативи львівських митців п. ковжуна, я. Музики, М. осінчука, с. Гордин-
ського.

7 позначення назв виставок напівжирним шрифтом – наше. [О. С.].

Джерела та література
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Записала студентка І курсу 
Сталінського педтехнікуму О. Кукленкова

в с. Андріївка * Селидівського району Сталінської округи
від Бровкової (50 років, біднячка)

(АНФРФ ІМФЕ, ф. 1, од. зб. 661, арк. 56–64)

Весілля

отож, у старовину було так. приходять до того хазяїна, що є дівчина, (хоч він й бідненький 
був, аби дівчина підходяща) два старости з хлібиною. Входять в хату, здоровкаються: 

* Нині – с. андріївка Великоновосілківського р-ну донецької обл.
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Анотація / Abstract

публікація містить архівні матеріали, які репрезентують польові записи членів етнографічної комісії Всеукраїн-
ської академії наук, здійснені в 1920–1930-х роках на теренах східних українських земель, які з 2014 року перебу-
вають у сфері територіальних зазіхань росії. частина цих експедиційних студій була оприлюднена в попередніх ви-
пусках нашого часопису. сподіваємося, що вони будуть переконливим аргументом щодо заселеності зазначених зе-
мель українською етнічною спільнотою. а відтак нинішні агресивні воєнні зазіхання на ці терени окупаційних військ 
росії є безпідставними і такими, що суперечать нормам міжнародного права.

The published work contains archival sources representing the field records of the members of the ethnographic Commission 
of the all-ukrainian academy of Sciences, conducted in the 1920s – 1930s on the territory of eastern ukrainian lands, 
which since 2014 are in the sphere of territorial encroachments of russia. a part of these field studies have been published in 
previous issues of our journal. We hope that they will be a convincing argument concerning the inhabiting of the mentioned 
terrains by the ukrainian ethnic community. Therefore, the current aggressive military encroachments on these territories 
by the occupying forces of russia are groundless and contrary to the norms of international law.

[архівний М атеріа л]
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– добривечір, добрі люди! сват – не сват, а, може, будемо сватами. Так, добрі люди, 
у вас, кажуть, єсть дівчина, а нас прислали побалакать за неї.

– єсть, – відповідає батько дівчини.
– Ну, то будемо балакать. У вас дівчина, а в нас є хлопець. чи не будемо сватами?
– а хто його знає? побачим, хто ви такий, якого роду, звідки?, – каже батько.
– Ми то-такі-то, прийшли звідти-то, того-то.
– а де ваш хлопець? подивимось.

приходить хлопець, батько дивиться й каже:
– от, що я вам, добрі люди, скажу. Розпитавсі, люди наравляться. як півсотні грошей, 

то й сватами будемо.
– Ні. Це трохи багато. Ну, та подивимось на дівчину, чи не багато давать?

дівчини весь час тут не було. Її вводять в хату, старости оглядають. Бачать, дівчина подхо-
дяща.

– Ви знаєте що, сваток, – кажуть вони, – вступіть трохи, уважте нам. Воно ж і на рос-
ход треба! як не вважите, то ми, може, й підемо. Нате вам 30 рублів, а ми ще до дому 
поїдемо та побалакаєм. Може, ще нам і не дадуть?

приїзжають старости додому.
– Ну, як там ваше діло? – питає парубків батько.
– Та так, дівчина нічого та дорого просять.
– Ви знаєте що? як дівчина наравиться, дайте їм 25.

Знову їдуть до батьків дівчини:
– добривечір, свате! Ми знову к вашій милості являємося.

Батько бере хлібину, кладе на стіл. старости сідають на лаві й починають:
– Ну що ж, сватоќ? Трохи багато. Назначає нам батько 25. І так, сватоќ, десятку вам, 

а 15 у оддачу.
– Ні, це мало. Ви дасте 30. Ну, та ще побалакаєм, ще передумаєм. 
– дамо й 30, тільки половину поверните назад на поміч.
– Ну, добре.

Уводять молодого, молоду. Батько питає, чи согласні. Молода мовчить.
– Ну чого ж мовчать, – батько до молодої.
– як батько та мати, так і я, – каже молода.
– Ну ідіть в хату, ставайте в ряд, буде вас двоє, – кажуть старости й батько.

Молоді кланяються і йдуть. старости дають гроші. починають пить могорич. <...>
На другий день їдуть до свата сватання та оглядини справляти. <...> Гуляють, співають 

таких пісень:
– Що ти думала, дівко Марічко,
як старости сиділи?
– Те я думала, те гадала,
Що не віддасть мене батенько.
а мій батенько та старесенький,
старостам радесенький,
а моя ненька та старенька
старостам радесенька.
Рушнички крає, старостам дає,
світ мені зав’язує.
Зав’язали світ за молодих літ
дівчиноньці молодій.
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***
Рядочком, рядочком
по-під вишневим садочком,
Та щипайте руту-м’яту зелененьку,
Заквітчайте та Марійку молоденьку.
Що Марійку мати вродила,
Місяцем обгородила,
Зорею підперезала,
до дружечок випровожала:
– Іди, іди, та Марійка, із нами
дамо тобі та віночок з перам́и.
–а я ж того віночка не зношу,
полюблю Іванка, як душу.

На другий день після сватання – домов́ини. Батьки молодої йдуть до сватів і вмовляються 
за подарки. Тещі – чоботи, свекрусі – сподницю, свекру – сорочку. На квітці, що пришита до 
шапки молодому, руб; на конях, що молодий віддає шуринові, поки сидить за столом, руб; 
ворітної бутилку, на скрині – бутилку.

Так гуляють аж до суботи, а в суботу ліплять шишки, коровай, в’ють гільце. Тоді й пісней 
співають таких:

свашка неліпашка
шишок не ліпила,
дружок не дарила.
одну ізліпила
Та й ту сама ззіла.

***
пшенице-ярице, не подобонька тобі
Цілу зіму в стозі стояти,
подобонька з тебе
Нам коровай зібгати.

***
Що Марушчина ненька
Та й по вулиці ходе,
Та й по вулиці ходе,
сусід своїх просе:
– сусідоньки-голубочки,
приходіте до мене,
Не до мене – до мого дитяти,
короваю та шишок бгати.

***
Іванюшка у плетенька
Та й мед вино п’є,
а до свого та батенька
соколонька шле:
– лети, лети, соколонько,
Та й до батька в двір,
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Та нехай слуги мого батенька
Не гуляють,
Та й нехай вони двори чистоком вимітають.
Та й нехай мене з Марушкою дожидають.

***
Їхав, їхав та йванюшка
через батьків двір,
Та вдарився кінь копитом
об тестів поріг.
Ударився, оглянувся та й пита:
– чи тут моя Марусечка, чи нема?
летів горностай через сад
Та пускав пір’ячко на ввесь сад.
Та збірайте, дружечки, пір’ячко,
Звийте нашій Марійці гіл́ечко.
З того, сього, з ялини,
З червоної калини.
З коріня до верха ялина,
червоная калина.

***
Ми гілечко вил́и,
Горілочку пил́и.
Узяли собі по віночку,
Зеленому барвіночку.
Взяли собі по новішому
Барвіночку зеленісінькому.

Молода з дружками ходить по селу, заходить до молодого, кличе на весілля:

ой дай, боже, з неба
ой чого нам треба:
Васильків та м’яти,
просимо вас погуляти.
Васильків насіння,
просимо вас на весілля.

коли йде до свекра кликати, співають:

Нам сьогодня дивний вечір
хорошая зряжа.
Рано, рано.
Нам сьогодня дивний вечір над усе
Всім боярам по квіточці,
а Іванкові квітки немає…
Ранесенько.
На що йому квітка, як Марійка дівка
Ранесенько.
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***
прибирайся, та матінко, прибирайся,
Та до себе дружечок сподівайся,
Застилай столи й лавки,
Бо йдуть дружечки-панянки.
Та застилай столи тисовії,
Бо йдуть дружечки молодії.

***
ой доки ми стоятимемо,
сиру землю та топтатимемо?
червоними чобітками,
Золотими підківками.
червоними червонішими,
підківками золотішими.

***
пусти, свате, в хату,
Тут нас не багато:
шестеро та по семеро,
свату хату перевернемо.
семеро та по восьмеро
свату хату переносимо.

В неділю вранці йдуть до церкви. Молодий виходе з хати, стає на порозі й мати сипе йому 
за комір мокрого ячменю. Він стає серед двору й кланяється на всі чотирі сторони. В цей час 
його обсипають кабачками, грошами, канфетами, оріхами й інше. Він сідає на бричку й їде до 
молодої. На воротях в молодої стоять парубки й беруть ворітну. Молодий в’їзжає в двір, бере 
молоду й їдуть кататься. Мати виводить коні з двору платочком. Виїзжають з двору тричі. 
катаються: молодий і молода спереду, а дружки за ними. співають:

ой крикнув орел,
сидів на лугу.́
обізвався Іванко
В своєму дому.́
– ой горе мені самому,
як би мені та Марійка
Зо мною,
Не скучно-б було
Мені самому.́

покатавшись, заїзжають до молодої в двір. Заводять молодого й молоду в хату за стіл. діти 
стоять на лаві, де буде проходить молодий, і просять грошей, а друж́ки стають на лави й спі-
вають:

дружечки-панянки,
ставайте на лавки,
пропускайте дорогу
князю молодому.
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За столом співають:

думай, думай, Мар’юшко,
думай та гадай.
Брести тобі дві річеньки,
а третій дунай.
перебрела дві річеньки,
а дунаю ні.
Забуду гуляннячко,
а роскоші ні.
Роскіш моя й у батенька,
а в свекорка ні.
Що свекорко – не батенько
Гулять не пуска.
а хоч пусте, той прикаже:
– йди, не барись,
У сіночки за дверочки
Назад воротись.

***
Що в сінечках голубець гуде,
а в світлоньку голосок іде.
Тож не голуб, то Іван
З тестеньком говоре:
– Ти ж, тестеньку, ти мій батеньку,
Ти не гай мене – виряжай мене.
Тепер нічка та темненькая,
доріженька та далекая.

***
Загули голубоньки, вгору летючи,
Марійчине дівування в гору несучи.
– ой зверни, мій батеньку,
Голубоньки в сад,
Нехай вернуть дівування
до мене назад.
– Не раз, не два, дитя моє,
я присягу мав,
Щоб я твоє дівування
Назад завертав.

***
через сінечок двоє дверечок
У вешневий садочок.
ой там Марійка овесик брала,
Голубоньки годувала.
Гудіть, голуби, куйте, зозулі,́
Щебечіть ви, соловейки.
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коли в молодої немає брата, то співають:

Що в городі явірочок
Зелененький,
Там лежить мій братічок
Молоденький.
а я к тому явірочку
прихилюся,
Не рідному братіку
Уклонюся.

В  час співів приїзжають від молодого придани, стають коло хати. Молодого й молоду 
виводять з хати. Молода чіпля платок молодому на ліву руку. Цей платок вона буде запи-
нать у свекрухи. Молодий і молода йдуть у хату, а староста бере молодого за руку й кричить: 
«старости, пані старости, дозвольте молодого за стіл завести». Вони розрішають, і староста 
обводе молодого кругом столу три рази. дружки співають на сваху:

стала чисто та роззява:
Руки розставила
Ще й рот роздявила.

Бояри вносять з собою гільце й співають на дружок:

старша дружка коса,
а друга без носа,
а третя без вуха
Та й та пісню слуха.

дружки відповідають:
старший боярин патлатий,
до стіни прип’ятий,
Гвіздочком прибитий,
Щоб не був сердитий.
шапочка пришита
Рученька прибита.

Бояр́и друж́кам:

На камені кружка стояла,
а в ту кружку дружка плювала.

дружки бояр́ам:

од столу до порогу
Втоптана дорога,
Бояри топтали,
помиї хльобтали.
старший не напився,
Головою втопився.

Молодий заводе бояринів за стіл і частує, вони приспівують:

чарочка моя шестигранная,
як тебе не випити, як ти повная.
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дружки співають:

Що в городі два василечки
один одному каже,
Що в Марійки аж два братіки,
З котрим стане – плаче.
– Не плач, сестрице, не плач на мене,
я й не силував тебе.
силував батько, оддавала мати,
Ні на кого й жалкувати.

***
ой з-за гори, з-за крутої
Зозуля кує,
Що Марійка до батенька
На пораду йде.
– порадь, порадь, мій батеньку,
порадь же мене:
як прийду я од вінчання
чи приймеш мене?
– одрізана скиба хліба,
Та й не притулиш.
повінчана, дитя моє,
повік не прийму.
З-за гори, з-за крутої
Вітер повіва,
Марійчину головоньку
журба обняла.
як засвіте мати свічку,
постав на столі.
Засвітила мати свічку –
Не ясно горить,
З ким не зналась – повінчалась,
Треба вік прожить.
З ким любилась – розлучилась,
серденько болить.

дружки й боярини виходять з-за столу й співають прощальної:

прощай, прощай, та Марічка,
сестра наша.
Тепер же ми та не твої,
Ти не наша.
прощай, прощай, та Іванко,
Ти братіку наш,
пускай, пускай та Марічку
Гуляти до нас.
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дружко крає коровай й роздає. співають:

дружко ́ коровай крає,
семеро дітей має,
Та всі з кошелями,
Ввесь коровай забрали.

як подарують коровай, молодьож вся виходить, зостаються старі, що дарують молодого 
й молоду, хто чим може. приїзжають по скриню. На скрині сидять брати, сестри молодої, 
вимовляють горілки за її придане. становлять скриню на бричку. стають бояри; їх частують 
молодої батько чи мати, дають по шишці. Вони виїзжають. співають:

ой їхали бояри та горою,
Везли корогву з собою.
а на тій коровзі малювання –
Марійчине дівування.

як привезуть скриню, виходе свекор, частує горілкою, дають по шишці. Баби співають:

Вийди, матінко, подивися,
Що тобі бояри привезли.
привезли скриню, привезли й перину,
й молодую княгиню.
Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися,
Тобі, мати, хліба не пекти,
діжи не місити,
хати не топити,
На печі сісти,
порядок дати.

скриню вносять в хату й становлять. як подарують у молодої, прощається молода. Її 
благословляють батько, мати. Молоді стають у парі, кланяються й виїзджають до свекра. 
співають:

Загрібай, мати, жар, жар,
коли тобі дочки жаль, жаль:
кидай, мати, дрова,
Зоставайся здорова.

На воротях в молодого палять солому. Молоді розганяють коней і вскакують в двір. 
Встають молоді, йдуть до порога. свекруха їм кида за спини гроші й зерно (ячмінь або пшени-
цю). після цього заходять в хату. придани й молода вішають рушники й застилають скатерті. 
Молодьож виходе, зостаються старі й дарують. співають:

сусідоньки та голубоньки,
Зійдимося та до купоньки,
Нап’ємося та й горілоньки.
Напилася та й валюся,
додомоньку йти боюся.
ой піду я та й до дунаю,
З жалю утоплюся,
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Бо боюся чоловіка,
Щоб не збавив мені віка.
ой ви, щуки, та їжте руки,
а ви, сови, їжте ноги,
а личенька не займайте,
Миленькому зоставляйте.

<...>

Вечором гулянка кінчається, старі розходяться до дому, а молодь сходиться. Зносять 
курей, борошно, в кого що є. Записують на стінах, хто що дав молодій («Молода невістка 
помаже»). Беруть батька молодого, садовлять під стіл, а другі соломи наносять. Витягають 
батька з-під столу, кладуть в солому, а матір сажають на його. перекачують їх на рядно й 
починають комкати, поки батько вискочить, а мати залишається. Її намазують сажою; вона 
танцює. коли в батька на голові є волосся – чешуть гребінем. після цього сідають вечерять 
і розходяться. За вечерою приказують до чарочки різних приказок (і тих, що були раніш 
записані).

В понеділок сходяться старі «накачувать дорогу». кличуть гармонію, беруть молодого 
й молоду, щоб з ними гуляти. На батька чіпляють курей, качок, трубу і разні прицандалля. 
На матір надівають невістчину сподницю, кожух, підвязують соломою, на голову чіпляють 
квітку, йдуть по слободі.́ дорогою вони качаються, танцюють, вигукують. по дорозі захо-
дять до знакомих, гуляють, п’ють. Вечором розходяться по домам. Батько з матіррю сідають 
на печі оддихати, а молоді вбірають в хаті.

Так кінчається старе весілля. <...>
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колоніальне минуле України не дозволило їй вчасно створити власну офіційну академію 
наук, за прикладом тих, які давніше утворилися в європі, тому на різних українських землях 
часто діяли її аналоги громадського характеру – товариства, громади тощо, де вагомою була 
роль особистостей, їх об’єднавча та організаційна діяльність, яка часто здійснювалася коштом 
самих учасників, що, вочевидь, було властивим для розвитку української науки і культури 
загалом та триває й досі – науковці видають за власні заощадження книги тощо. свого часу 
саме із цих причин дослідницька громада об’єдналася навколо першої української незалежної 
академічної інституції – Наукового товариства імені Тараса шевченка (далі – Товариство), 
яке утворилося 1873 року у львові і стало форпостом тогочасної української науки. На той час 
тут діяло кілька секцій (Історично-філософська, Філологічна, Математично-природописно-
лікарська) та комісій. діяльність Товариства дещо занепала в міжвоєнні роки, після другої 
світової війни воно функціонувало лише в Західній європі та сша, а на території України 
відновилося вже 1989 року, поповнившись новими секціями та комісіями. 

У 2023 році виповнюється 150-річчя створення НТш імені шевченка у львові та 125-річчя 
створення однієї з його найпродуктивніших комісій – етнографічної. Цим знаменним датам 
присвятив свою розлогу монографію відомий учений, доктор історичних наук, професор, 
дійсний член НТш імені шевченка в Україні Михайло Глушко. У передмові до книги автор 
виокремлює основні завдання: розглянути розвиток народознавства в межах Товариства, 
внесок етнографічної комісії в період розквіту Товариства, діяльність відомих учених, а ще – 
у контексті минулого об’єктивно з’ясувати загальний стан наукового студіювання досягнень 
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попередніх поколінь дослідників у доробку сучасників  – етнологів, фольклористів, істори-
ків, музикознавців та  ін. М.  Глушко пише: «Відповідні аспекти, власне, і  становлять осно-
вний предмет запропонованого збірника, яким автор спробував заповнити маловідомі чи 
невідомі сторінки яскравої історії поступу українського народознавства в межах діяльності 
першої народної академії наук (1895–2020)» (с.  12). Щодо структури книги, то М.  Глушко 
повідомляє, що вмістив у ній свої дослідження різних років, опубліковані в різних виданнях 
України, із сучасними виправленнями та уточненнями. далі вже конкретно йдеться про стат-
ті, їх тематику, спонуки і приводи до їх написання тощо, це серед інших підготовка матеріалів 
конференцій, виступів, відзначення ювілеїв тощо. Так, дослідник згадує, як готував матеріал 
до 7-го Міжнародного конгресу україністів 2008  року, у  якому він зосередився на трьох 
проблемних питаннях у вивченні етнографічної діяльності Товариства. Наступний етап 
освоєння народознавчої проблематики автором пов’язаний з підготовкою до видання томів 
енциклопедії НТш, до якої він подав чимало статей. до інших розробок, як бачимо, учено-
го схиляло бажання запов нення багатьох лакун у діяльності, біографіях діячів Товариства, 
зосібна розгляд маловідомих сторінок їхнього життєпису, праць, листів тощо. автором 
охоплено видавничу, експедиційну, правову, організаційну діяльність членів НТш у львові 
в різні періоди його існування. сам він очолював етнографічну комісію в 1992–2008 роках. 
деякі з робіт є розширеними рецензіями на окремі праці. Водночас дослідник зауважує, що 
не претендує на вичерпність, адже лишається ще чимало невідомої тематики, що має спо-
нукати до подальших студій. Із властивою йому скрупульозністю М. Глушко уточнює дещо 
відмінне найменування Товариства в різні роки, яке він відповідно і вживає. 

перша у змісті розвідка – «етнографічна комісія Наукового товариства імені шевченка 
у львові (1898–1940): персональний склад, функції» (с.  17–56), що є дуже інформативною, 
наповненою конкретним матеріалом з посиланнями на численні джерела, заувагами до них. 
Тут ідеться про заснування Товариства і його етнографічної комісії, її керівний та персо-
нальний склад до другої світової війни, чисельність у різні роки, періо дичність проведення 
засідань  – залежно від поставлених завдань, а  ще процес організації праці, функції членів 
тощо. Також подано конкретні дані, цифри, за роками й місяцями, дуже докладно, приміром, 
скільки разів на рік збиралися, такого-то року й коли, чому саме в такі дати, є відомості про 
розподіл коштів, фінансування польової науково-пошукової роботи, проблеми із цим, надто 
в міжвоєнний період. а ще згадано конкретні експедиції з переліком місцевостей, учасників, 
збирання через респондентів, відозви, квестіонари, питальники програми та ін. Ці відомості 
підкріплено посиланнями на інформаційний квартальник «хроніка Наукового товариства 
імені Т.  шевченка», архіви  – Центральний державний історичний архів України у львові 
(ЦдІал) тощо, численні праці та інші дані. є тут, приміром, таблиця «Вступ і перебування 
в етнографічній комісії»  (с.  25) за роками. Михайло Глушко констатує, що етнографічна 
комісія була однією з найпродуктивніших і найчисельніших у Товаристві. характеризуючи 
окремі особистості, довоєн ний персональний і чисельний склад загалом, він зауважує таку 
особливість, як належність до організації справді еліти української науки, надто напри-
кінці хІх – на початку хх ст.: «Унікальною була і з погляду наявності у її складі почесних 
членів НТш у львові – І. Верхратського, Франка, Грушевського. словом, ніяка інша комісія 
Товариства не об’єднувала таке велике гроно світочів україн ської науки і культури» (с. 30). 
а ще підрозділ охоплював у різні роки, надто в довоєн ний період, представників усіх трьох 
секцій  – Історично-філософської, Філологічної та Математично-природописно-лікарської. 
серед пріоритетних завдань комісії професор називає організацію польової роботи, збиран-
ня матеріалів, опрацювання й підготовку їх до друку у своїх виданнях, науково-методичну та 
звітну роботу. приділялася увага також популяризації Товариства в європі, відомо, що серед 
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почесних його членів були знані у світі дослідники. Наприкінці знаходимо пропозиції щодо 
подальших досліджень.

читаючи згадувану студію (це, зрештою, стосується й інших), відзначимо прекрасну 
орієнтацію автора в джерельній базі досліджень як минулого, так і сучасності, а ще ясність 
думки, чітку логіку її розвитку, вміння знайти й виокремити суттєве, не оминаючи багатьох, 
на перший погляд, незначних фактів або чинників, що, врешті, теж складаються в необхідні 
пазли наприкінці статті. Власне, і  оповідь ведеться як поступові пошуки-розвідки певного 
питання, які поволі, обростаючи фактажем і коментарями вченого, дають повну картину 
явища, з’ясування тої чи іншої проблеми, висновки та прогнози. І  саме тому текст читаєть-
ся цікаво наперекір, здавалося  б, надмірному переліку цифр, дат, численних імен, які годі 
засвоїти та які таки западають у пам’ять завдяки згаданим особ ливостям наукового стилю 
автора. Вражає також його наукова добросовісність, увага до дрібних деталей, що, на жаль, 
подибуємо не так часто в наш стрімкий і переповнений інформацією час. Це стосується також 
оформлення, як мовного, так і технічного. Важливим у користуванні книгою є й те, що кожна 
зі статей містить наприкінці обґрунтовані, розлогі висновки в кількох пунктах.

За попередньою розвідкою слідують студії про окремі народознавчі збірники, що вида-
валися комісією, це «Матеріали до українсько-руської етнології  – історичне видання 
Наукового товариства імені шевченка у львові (до 120-річчя початку друку)» (с. 90–117) та 
«“етнографічному збірнику” – 125 років: з історії задуму і початку видання» (с. 117–135). Ці 
серії, що збагатили українську етнологію та фольклористику величезною базою добротно 
зафіксованих матеріа лів, досі є актуальними й затребуваними. серед інших у книзі є праці, 
що характеризують окремі напрями досліджень НТш імені шевченка у львові: народо-
знавчі дисципліни, антропологічні студії, дослідження традиційного будівництва, весільних 
обрядів і звичаїв. У  статті «Народознавчі дисципліни в дослідженнях Наукового товари-
ства імені шевченка: дефініції і предметний обсяг» (с. 56–90), констатуючи розбіжності в 
працях сучасних авторів щодо визначень основ них термінологічних понять у дослідженнях 
Товариства, М. Глушко проводить власне ґрунтовне вивчення цього питання на базі числен-
них прикладів. Зокрема, ідеться про такі наукові дисципліни, як фольклор і фольк лористика, 
описова («справжня») етнографія, етнологія, антропологія тощо, вживання яких було нео-
днозначним у різних дослідників і усталювалося впродовж років. автор, так би мовити, три-
має інтригу щодо питання введення до українського наукового середовища терміна фольклор, 
що, як не дивно, виявилося нез’ясованим і в наш час. провівши таке «розслідування», автор 
констатував, що першим його вжив М.  драгоманов, а  далі  – І.  Франко наприкінці хІх  ст., 
слідом за ними цей термін був засвоєний іншими дослідниками, хоча його інтерпретація теж 
інколи відрізнялася. Важливим, на думку М. Глушка, є й те, що фольклористика наприкінці 
хІх  ст. була філологічною дисципліною й активно застосовувала порівняльно-історичну 
методу, що, власне, ми бачимо на прикладі багатьох тогочасних праць дослідників, які воло-
діли мовами й добре знали науку європейських країн. одним з таких був член Товариства 
Ф.  Вовк, який заклав основи антропологічних досліджень в Україні, проте вони з різних 
причин набрали силу лише на початку хх  ст. (стаття «антропологічні студії в Науковому 
товаристві імені шевченка у львові (кінець хІх – 30-ті роки хх ст.)», с. 153–180). У працях 
про першу комплексну наукову експедицію народо знавців у 1904 році (с. 135–153) та наукові 
контакти викладачів історичного факультету львівського національного університету імені 
Івана Франка з Науковим товариством імені шевченка в Україні (1989–2013) (с.  201–242) 
висвітлено деякі аспекти організаційної діяльності Товариства.

однак переважну частину книги займають огляди сильветок більш чи менш відомих дія-
чів різних періодів, які співпрацювали з Товариством, – Михайла Грушевського, Володимира 
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Гнатюка, Михайла Зубрицького, Зоряни Болтарович, Романа кирчіва, Григорія дем’яна, 
Мирослава Мороза та інших; їхні найзнаковіші або ж маловідомі праці: про «Гуцульщину» 
Володимира шухевича, «Звенигородщину» агатангела кримського, невивчені праці й малу 
прозу Марка Грушевського, про Михайла Зубрицького. Власне, Миколі Зубрицькому, паро-
хові із с. Мшанця, присвячено дві статті про його діяльність як члена НТш імені шевченка 
у львові й розширену рецензію на видання його зібрання творів. свої пошуки Михайло 
степанович проводить завжди в широкому контексті, із  залученням даних з різних тере-
нів, тому ми довідуємося багато нового, уточненого, деталізованого про життя й діяльність 
Зубрицького, розуміємо роль Товариства в його житті й те, як воно надихало його на збиран-
ня духовної та матеріальної культури свого краю, і якою самовідданою була його праця, адже 
будучи душпастирем, мав викроювати час, кошти для народознавчих занять і, долаючи різні 
труднощі, добуватися на засідання Історико-філологічної секції до львова, зосібна задля 
схвалення праць для публікації, добро на що теж давало Товариство. Водночас автор свід-
чить, що це була прерогатива секцій, етнографічна комісія мала дорадчу функцію порівняно 
з іншими підрозділами. 

для розкриття багатьох питань М.  Глушко залучає різноманітні джерела, про які вже 
йшлося, водночас почесне місце серед них займає листування, зразки якого він додає до огля-
дів. Так, пишучи про особисті контакти двох відомих діячів сучасності – кирчіва й дем’яна, 
їхню тривалу дружбу і спільну працю на терені україністики – літературознавства, фолькло-
ристики, етнографії та інших дисциплін, Михайло степанович публікує їхнє листування, 
зауважуючи: «Історично в українців склалося так, що належну пошану й оцінки тому чи 
іншому активному учасникові національної культури і науки, визвольного руху і суспільно-
громадської діяльності віддаємо переважно тоді, коли його вже немає серед нас. В  умовах 
незалежності України настав час дещо відкорегувати традицію. до такої думки спонукала 
автора цього допису одна з невід’ємних складових життєвого шляху будь-якої людини – осо-
бисті контакти та зв’язки з однодумцями і друзями, зокрема у формі листування. Невипадково 
епістолярна спадщина вважається чи не найголовнішим першоджерелом дослідження при-
хованої від стороннього ока “лабораторії” письменника і художника, композитора і вченого 
тощо»  (с.  461). Уже згадувана надзвичайна скрупульозність автора і ґрунтовна обізнаність 
із предметом досліджень дозволяє йому здійснити низку уточнень, додатків, коментарів до 
публікацій колег, додати чимало нового й належно оцінити певне явище чи персоналію з 
погляду сучасних вимог. 

Наприкінці книги вміщено: покажчик імен; список опублікованих статей і матеріалів; 
список тематично споріднених наукових, науково-популярних та енциклопедичних статей, 
які не увійшли до збірки й опубліковані у виданнях, що не належать НТш в Україні; список 
наукових і енциклопедичних праць, які не увійшли до збірки й опубліковані у виданнях НТш 
в Україні. до достоїнств книги належить і її поліграфія, гарне художнє оформлення, не кажу-
чи вже про значний обсяг – близько 700 сторінок. 

Уважаємо, що книга Михайла Глушка є ґрунтовним, фаховим, дуже компетентним історіо-
графічним виданням, що дозволяє краще усвідомити, зрозуміти роль і важливість першої 
української народної академії наук у минулому й сьогоденні, зокрема такої її важливої ланки, 
як народознавство, яке репрезентували непересічні особистості, розуміючи його цінність і 
значення для розвитку української науки та культури, усього суспільства загалом.
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Надія супрун-яремко, етномузикологиня, докторка мистецтвознавства, професорка, 
членкиня Національної спілки композиторів України, дійсна членкиня Наукового товари-
ства імені шевченка, відома насамперед як кубанознавиця, збирачка, видавчиня і дослідниця 
народної пісенної творчості українців кубані та історії фольклористики цього регіону. Це й 
закономірно, адже сама вона родом з міста кропоткіна краснодарського краю. І хоча з кінця 
1960-х років Н. супрун-яремко постійно проживає в Україні, та все-таки не втратила ні кров-
ного, ні духовного зв’язку зі своєю батьківщиною. Її найвідоміші праці  – монографії «Гнат 
хоткевич  – музикант: музично-теоретичне дослідження» (Рівне, 1997, 280  с.) і  «Українці 
кубані та їхні пісні» (київ, 2005, 784  с.), «колядки і щедрівки кубані: Фонографічний 
збірник» (Рівне, 2007, 184  с.), збірник статей «Музикознавчі праці» (Рівне, 2010,  
574 с.) та ін. 

протягом 1990–1996 років Н. супрун-яремко здійснила десять фольклорних експеди-
цій у 62 станиці історичної чорноморії, у яких записала понад тисячу українських пісень 
різних жанрів. Результатом цих експедицій стала серія фонографічних видань «антологія 
українських народних пісень кубані». «Весільні пісні українців кубані» – другий випуск 
цієї серії після «колядок і щедрівок». до нього ввійшло понад 270  пісень, зафіксованих 
упорядницею спільно з етноорганологом Богданом яремком у  46  станицях степової 
частини сучасного краснодарського краю. Це саме ті козацькі курені, які від 1792  року 
облаш товували колишні запорожці та вихідці з Гетьманщини. Вони принесли із собою 
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також свої локальні фольклорні традиції, які взаємодіяли впродовж кількох століть, 
у  результаті чого сформувалася унікальна народно-музична традиція українців кубані, 
яка суттєво відрізняється від тих, що збереглися на материнській території. крім того, 
на її формування значний вплив мали церковні хори, партесний спів, що відчувається і в 
манері виконання, і в структурі народного багатоголосся. саме тому, починаючи з кінця 
XIX ст. і до нашого часу, в Україні не згасає інтерес до народних пісень кубані. Тож рецен-
зований нами збірник, де подано фахове транскрибування й глибокий науковий аналіз 
пісенного матеріалу, має бути цікавий не лише для науковців, але й для популяризаторів 
народної культури. особливу важливість цього видання ми відчуваємо зараз, коли вна-
слідок повномасштабної агресії рф проти України ця територія стала недоступною для 
наших наукових експедицій. 

книга містить передмову, три розділи, що відповідають структурі весільного обряду 
(«пісні передвесільного етапу (№№  1–82)», «пісні весільного етапу (№№  83–261)» та 
«пісні післявесільного етапу (№№ 262–271)»), примітки, покажчик поселень та виконавців, 
алфавітний покажчик інципітів. 

У передмові «давньокозацьке українсько-кубанське весілля» мовиться про історію 
заселення українцями узбережжя кубані, проблему збереження автентичності пісенної 
традиції в іноетнічному оточенні. Упорядниця зауважує, що основними носіями й бере-
гинями пісенного фонду українців кубані, зокрема його родинно-обрядового циклу, були 
й залишаються жінки. І серед тисяч збережених ними пісень Н. супрун-яремко найцінні-
шими вважає саме весільні, що вже на той час (кінець XX ст.) зберігалися в пасивній пам’яті 
виконавиць старшого віку. Важливо, що ці виконавиці добре знали не лише музичну, але й 
ритуальну складову весілля, адже до середини XX ст. весілля в чорноморії відбувалося за 
українською традицією. 

пісні систематизовано згідно з послідовністю ритуальних дій. За мелодичною стилісти-
кою упорядниця поділяє їх на чотири групи: 

1) Речитативно-формульний мелостиль. до нього належить половина пісенних зразків, що 
обслуговують усі етапи весілля; вони становлять перший формульно-обрядовий блок тради-
ційного українсько-кубанського весілля.

2) кантиленний і кантиленно-протяг лий стилі, переважно з підголосково-полі фонічною 
фактурою. Це другий драматично-пісенний блок обрядових пісень про нещасливу жіночу 
долю у свекрухи.

3)  Мішаний стиль: кантиленно-речита тивний, речитативно-кантиленний, речита тивно-
кантиленно-протяжний, речитативно-кантиленний мелізматичний. 

4) Моторно-танцювальний стиль. Це не обрядові пісні різних мелодичних стилів. 
У передмові подано докладну характеристику пісень, які супроводжують різні етапи 

весілля та окремі ритуали. авторка аналізує не лише локальні особливості цього фольк-
лорного жанру, але й індивідуальну манеру співу неординарних виконавиць, зосереджує 
увагу навіть на окремих унікальних музично-поетичних зразках. Звісно, такий про-
фесійний аналіз розрахований передусім на фахівців-етномузикологів. однак і фольк-
лористи-словесники, і  етнологи, і  етнолінгвісти знайдуть тут матеріал для своїх праць. 
Цікаві, зокрема, народні номінації весільних ритуалів, які авторка щедро використовує у 
своїй передмові (чаркування, договiр́ (рукобиття), перепій (своди �), розглядини, неустойка 
(компенсація), запросини, поїзд, вечоринка (дівич-вечір), покалачини тощо), назви та описи 
весільного печива (лежень, дивень, борона, перепійця, барило, гребінь), персонажів весілля 
(піддружій), елементів одягу. Наприклад, дивень – це невеликий калач із трьома зв’язаними 
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зверху червоною стрічкою гілочками, між якими ховали дві ложки; згідно з традицією, його 
відвозили до молодого. 

Упорядниця здійснює порівняльно-текстологічний аналіз різних варіантів пісень, пред-
метом дослідження стала також символіка пісенних текстів і весільних ритуалів. приміром, 
у  підготовчому етапі весілля Н.  супрун-яремко виокремлює десять ритуальних дій у 
супроводі пісень, які варіюються в різних станицях. Це сватання, заручини, вінок, гільце, 
розплітання коси, запросини, коровай, сирітські весільні пісні, після запросин, дівич-вечір. 
основний весільний етап складався із шістнадцяти ритуальних дій: молоду вбирають до 
вінчання, після вінчання ідуть до молодої, після вінчання в домі молодої, після вінчання 
ідуть до молодого, весільне застілля в молодого, перепалки за весільним столом, чекають 
весільного поїзда молодого, весільний поїзд приїжджає до молодої, викуп молодої, подарун-
ки, розподіл короваю, ритуальна вечеря в молодої, молоду виряджають до молодого, молоду 
везуть до молодого, молоду привезли до молодого. Третій розділ уміщує «понеділкові» та 
«перезв’янські» пісні й пісні наприкінці весілля. 

Найбільше записано пісень, які стосуються ритуальної вечері перед від’їздом молодої до 
свекрухи (44) та моменту, коли молоду виряджають до молодого (40). очевидно, така повна 
збереженість саме цих пісень зумовлена важливим етапом переходу нареченої від одного 
стану до іншого, заради чого, власне, і відбувався весільний обряд. про це свідчать і самі 
тексти пісень, їх символіка та образна система (молода здає своє дівування дружкам або 
свої ключі матері, ламає верх берези у дворі або садить горіх замість себе, вирушає за гору 
кременистую, між турки, між татари, звідки повернутися може лише пташкою або квіткою, 
кинутою на воду тощо). Ці тексти поєднуються з особливо жалібними мелодіями. а те, що 
в збірнику представлено значну кількість варіантів однієї і тієї самої пісні з різних станиць, 
засвідчує розквіт фольклорної традиції кубані у XX  ст. Так, два пісенні сюжети «Що в 
батенька та й на одході» та «куди, доню, собіраєшся» мають величезні варіантні гнізда. 
справжніми шедеврами можна назвати сирітські весільні пісні, які є варіантами пісень, 
зафіксованих нами на чернігівщині, київщині, полтавщині та поділлі. 

оскільки збірник упорядковано за функціональним принципом, то в ньому вміще-
но не лише обрядові весільні пісні, але й ті, що їх виконують під час застілля, тобто 
«позавесільні»: родинно-побутові, балади, танцювальні. Тут знаходимо цікаві музично- 
текстові варіанти таких поширених в Україні пісень, як «котилася та й ясна зоря з неба» 
(дошлюбні взаємини козака й дівчини), «ой приїхав та й Ванічка з поля» (козак їде сватати 
дівчину), «як піду я не берегом, лугом» (засватана дівчина тужить за своїм першим кохан-
ням), «світи, світи, місяцю», «як зірву я з рожі квітку» (туга за матір’ю, за своїм родом), 
«Батько мій, батько мій» та «ой орьол ти, орьол» (про тяжке сімейне життя), «Тече річень-
ка невеличенька» та «чом ти не прийшов» (балада про доньку-пташку). «перезв’янські» 
пісні – це також відомі в Україні жартівливі пісні «ой там на толчку, на базарі» та «І учора в 
куми, і сьогодні в куми». 

Більшість пісенних зразків тяжіють до народно-музичної традиції чернігівщини й 
полтавщини, тобто історичної Гетьманщини. серед них знаходимо і власне строкові 
пісні («а в неділю рано сиве море грало», «ой журавко, журавко», «Зеленая вишня з-під 
кореня вийшла», «ой вийду я на гору» та ін.). Цей малотиповий фольклорний факт упер-
ше зафіксувала Надія супрун-яремко на кубані, і побутує він лише там. чому ж строкові 
(наймитські) пісні почали виконувати під час весілля? Можливо, тому, що їх мотиви пере-
гукуються з мотивами весільних пісень: мати виряджає доньку на чужину, де її чекає гірка 
доля, донька тужить за батьківським домом, за матір’ю, а мати – за донькою. Не виключено, 
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що причиною такого виконання стала також туга за батьківщиною як за втраченим (поки-
нутим) раєм. 

Увесь рецензований нами збірник  – це зафіксований пласт весільної народнопісенної 
культури, яка вже не функціонує в активних формах від середини XX ст. пісні записані від 
229 виконавиць, переважна більшість яких на початку 1990-х років мала вік від 60 до 86 років. 
Цінність видання полягає в тому, що на сьогодні це найповніше наукове видання весільних 
пісень однієї з найбільших українських етнічних територій. І  хоча записів з кубані є чима-
ло, починаючи з кінця XIX  ст. (це збірки якима Бігдая, Григорія концевича, Митрофана 
дикарєва, Миколи лисенка, олександра кошиця, Івана Варавви та  ін.), однак вони мають 
переважно аматорський характер, мелодії записували досить схематично. На відміну від них, 
збірка Надії супрун-яремко містить високоточну транс крипцію живого музичного матеріа-
лу в автентичному виконанні. 
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Вивчення самобутності національної культури в усьому багатоманітті її проявів  – акту-
альна проблема сучасної гуманітаристики загалом та етнології зокрема. У  цьому кон тексті 
надзвичайно цікавим видається те, як у процесі пізнання довколишнього світу, у намаганні 
зрозуміти й пояснити суть природних явищ людина здавна старалася також зазирнути у влас-
не майбутнє та передбачити свої успіхи й невдачі. 

обрядова культура українців являє собою складне, багатоаспектне явище, що міс-
тить чимало архаїчних рис, які своїми витоками часто сягають дохристиянських часів. 
дослідження в цій сфері, зважаючи на її значний потенціал, успішно реалізовуються в бага-
тьох наукових осередках. проте є певні лакуни, які ще належить заповнити. однією з них досі 
були різноманітні мантичні практики, що їх дослідники минулого фіксували доволі побіжно, 
часто не надаючи їм великого значення. а втім, шлюбні ворожіння, які побутували в україн-
ців, відрізнялися різноманіттям варіантів, стійким та тривалим побутуванням і є цікавими 
для глибшого розуміння обрядової культури, її символіки й реліктів архаїчної міфо-риту-
альної традиції. У контексті сказаного на особливу увагу заслуговує результат багатолітніх 
наукових пошуків олени серебрякової, утілений в монографічному дослідженні «шлюбні 
ворожіння в календарній обрядовості українців». 

авторці вдалося не тільки розкрити надзвичайно колоритну картину застосування 
різноманітних мантичних практик українців, а  й простежити динаміку їх побутування і 
трансформацій, з’ясувати обрядовий контекст їхнього функціонування, показати тематичне 
різноманіття прийомів ворожінь, детально дослідити їх локальні особливості в широкому 
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ареальному й порівняльному контекстах. Усе це стало можливим завдяки залученню бага-
того джерельного матеріалу, передусім власних польових записів із 188  населених пунктів 
низки районів Західної і Центральної України. Також бачимо широке залучення неопубліко-
ваних матеріалів із рукописних фондів архівів Інституту народознавства, Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НаН України та львів ського 
національного університету ім. І. Франка. Використано також значний пласт різноманітних 
розвідок учених другої половини хІх – першої половини хх ст. 

специфіка дослідницьких завдань та розмаїтий джерельний матеріал визначили структу-
ру монографії, що містить 15 розділів. Розглянуто способи ворожіння з предметами, вибра-
ними навмання; із записками; із лічбою кілків тину; із взуттям; із годуванням домашніх тва-
рин; із тлумаченням різних звуків та підслуховуванням чужих розмов; із гілками; дивінації з 
дровами; з воском та восковими виробами; мантичні практики з насінням; угадування май-
бутнього за поведінкою домашніх тварин і птахів; передбачення долі за «віщою» зустріччю; 
мантичні обрядодії з вінками; вгадування майбутнього за допомогою викликання «віщого» 
сну. Власне, це вперше у вітчизняній науці ми бачимо такий послідовний і повний виклад 
усього спектру шлюбних ворожінь. 

З-поміж досліджених дивінацій дуже давніми й архаїчними, як ми побачили, були насам-
перед календарні клеромантичні ворожіння, побутування яких засвідчено ще в античних і 
середньовічних джерелах. прикметно, що в такий спосіб в Україні ворожили як хлопці, так і 
дівчата, використовуючи найрізноманітніші предмети (решета, нові горщики, сміття, взуття, 
перстені тощо). Цікаво, що так часто ворожили десь за межами «обжитого простору»: на 
річці, дорозі, у  занедбаному будинку (імовірно, для того, щоб отримати більш «достовірну 
інформацію» від потойбічних сил). давнім способом шлюбних дивінацій були також воро-
жіння з кілками плоту, які потрібно було певним чином відраховувати. окрім широкого 
побутування в українців, дослідниця простежила їхні відповідники в календарній обрядо-
вості багатьох інших етносів. досить колоритним був спосіб гадання з насінням конопель. 
Так ворожили в десятках варіацій у різних регіонах України, приурочуючи це до свят зимо-
вого календарного циклу. На основі багатолітніх теренових пошуків авторка зафіксувала такі 
неординарні його варіанти, як засівання зерна з колосків, що були вкрадені з хати-«пустки», 
чи спосіб, у  якому зерно на якийсь час зав’язували в сорочку, потім сипали його на попіл, 
примовляли певну формулу, вибирали з попелу дві зернини, пускали їх на воду і спостерігали 
за їхнім плином. одним із найбільш поширених і, на думку респондентів, найточніших воро-
жінь були також гадання з ритуальним печивом. Ці мантичні практики відомі з антич них 
часів і на наших теренах доволі стійко побутували ще в першій половині хх ст. дослідниця 
зафіксувала такі архаїчні їх варіанти з використанням «німої» води, ритуально викраденого 
борошна, підвішування «віщого» печива до хатнього сволока, зав’язування «віщому» собаці 
очей тощо. Знаходимо й детальний опис способів ворожіння з тлумаченням різних звуків. 
особливо цікавими є зафіксовані випадки, коли, вірогідно, для більш достовірного гадан-
ня хлопці й дівчата виходили на вершину найближчої гори. адже саме вони в традиційних 
суспільствах здавна сприймалися як місця ймовірних «контактів» із потойбічними силами. 
Також досліджено цікавий пласт шлюбних ворожінь із запитуванням імені в першого зустріч-
ного. Зокрема, наведено архаїчний варіант, коли ім’я запитували в жебраків, що традиційно 
сприймалися як свого роду «посланці» з потойбічного світу. авторка вичерпно розглянула 
й ворожіння зі зрізаними гілками різноманітної садовини, які розміщували у традиційних 
маркованих локусах (піч, вікно) і спостерігали, чи вони розквітнуть до певного свята (зде-
більшого до Різдва христового). У цьому випадку бачимо використання в шлюбних дивіна-
ціях також медіативної функції, якою традиційний світогляд наділяв дерево. Ґрунтовно роз-
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глянуто архаїчний тип ворожінь із виливанням розтопленого воску у воду й розгляданням 
отриманих фігурок. дослідниця багато уваги приділила й детальному розгляду ворожінь із 
вінками. Наведено чимало локальних варіантів із пусканням вінків на воду та спогляданням 
за їхнім плином. довідуємося також про рідкісні способи дивінацій, коли вінки клали на дах 
хати чи підвішували на дерево, а наступного ранку, «доки пташка не заспіває», їх знімали та 
оглядали. За кольором людського волосся чи шерсті тварини, що за них зачепилися, робили 
висновки про зовнішність майбутнього судженого. 

У всьому вищенаведеному матеріалі вражає стійкість зафіксованої традиції, адже біль-
шість цих способів ворожіння або ще добре пам’ятають респонденти, або молодше покоління 
практикує їх і в наш час. На давність цієї традиції вказує і значна кількість локальних варі-
антів одних і тих самих дивінацій, однакова функційність та аналогічні мотивації цих дій, 
ретельно зафіксованих дослідницею у досить широкому ареалі. 

привертає увагу прискіплива увага авторки до ілюстрування досліджуваного матеріалу. 
Загалом було дібрано понад пів сотні ілюстрацій, на яких ми бачимо розмаїті способи тра-
диційного ворожіння, що для робіт, присвячених різним аспектам традиційної обрядової 
культури, часто є рідкістю. 

книга олени серебрякової «шлюбні ворожіння в календарній обрядовості українців» 
як вагоме джерело різноманітної інформації про традиційні мантичні практики українців 
буде корисною та цікавою не лише для фахівців, а  й для широкого загалу, який цікавиться 
народною культурою українців. сподіваємось, що її вихід активізує дослідження цього коло-
ритного й місткого явища етнічного буття українців.
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МАР’ЯН ПОКРОПЕК

(07.09.1932–13.01.2023)

європейська етнографія зазнала непоправної втрати: 13 січня 2023 року обірвалася земна 
стежка відомого польського дослідника, професора Варшавського університету, габіліто-
ваного доктора Мар’яна Покропека. У  день його поховання, 18  січня 2023  року, до костелу 
Найсвятішої діви Марії в отрембусах приїхали відомі діячі науки й культури польщі та сусід-
ніх європейських країн, щоб провести професора в останню дорогу і висловити співчуття вдові 
пані станіславі й дітям. Від української спільноти слова підтримки дружині й усій родині були 
передані від академіка Ганни скрипник – директорки Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НаН України, а також від усього наукового колективу.

доктор Мар’ян покропек був добре знаним у польщі та за її межами, він давно заслужив 
славу фахового етнографа, невтомного популяризатора й палкого колекціонера народного 
мистецтва другої половини хх  – початку ххІ  ст. його ім’я має незаперечний авторитет у 
галузі народної культури всіх слов’янських народів, насамперед польської. доля подарувала 
Мар’янові покропеку 90 літ активного життя, наділивши багатьма талантами, і сприяла роз-
квіту різних граней його творчої особистості. У свою чергу професор жодного з них не при-
ховав, прикрасивши свою творчу ниву плідними здобутками. 
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Некролог

За понад 65 років наукової діяльності М. покропек підготував кілька сотень публікацій, 
присвячених дерев’яній архітектурі польщі, народним ремеслам і народному мистецтву. 
активну наукову, викладацьку та громадську діяльність дослідника було відзначено високи-
ми нагородами, зокрема Золотим хрестом Заслуги (1977 р., Złoty Krzyż Zasługi), лицарським 
хрестом ордена Відродження польщі (2003  р., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), 
Золотою медаллю за заслуги перед культурою «Gloria artis» (2022). М.  покропек також 
є лауреатом премії ім.  оскара кольберга «За заслуги перед народною культурою» (1993), 
двічі отримував Знак «За заслуги в культурі» (Odznaka Zasłużony Działacz Kultury) тощо. 
професора часто запрошували до складу журі конкурсів і престижних відзнак польщі, він 
був членом багатьох наукових організацій і редколегій, серед яких згадаємо лише комітет 
етнологічних наук польської академії наук (Komitet Nauk Etnologicznych PAN), також брав 
участь у наукових радах при різних етнографічних музеях. 

Народився вчений 7 вересня 1932 року в містечку Брвінув неподалік Варшави. Закінчив 
відділення історії матеріальної культури Варшавського університету, у  1956  році отримав 
ступінь магістра, тоді ж брав участь в експедиціях для створення польського етнографіч-
ного атласу. Згодом у рідній альма-матер він тривалий час очолював кафедру польської й 
слов’янської етнографії при Інституті етнології та культурної антропології Варшавського 
університету. Багато досліджень М. покропек провадив в Україні, литві, латвії, Македонії, 
Болгарії, Румунії, чехії, словаччині, Угорщині та інших країнах європи. За роки багатоліт-
ньої викладацької діяльності професор виховав не одне покоління етнографів і етнологів, які 
нині досліджують етнокультуру слов’ян, зокрема поляків, використовуючи новітні методи 
наукових практик. Учений керував понад 200-ма кандидатськими й був науковим керівником 
чотирьох докторських дисертацій. 

Мар’яна покропека цікавили різні аспекти культури, особливо захоплювали теми, пов’язані 
із сільським господарством, народною дерев’яною архітектурою, а також народним і непрофе-
сійним мистецтвом польського й інших слов’янських народів. Уже в 1970-х роках він почав підго-
товку для створення «атласу народної творчості та фольклору в польщі» («atlas sztuki ludowej 
i folkloru w Polsce», 1978 р.). професор також підготував й опублікував низку монографій, що 
стали підсумком його копіткої тривалої і напруженої праці. серед найважливіших згадаємо 
такі: «Народне будівництво в польщі» («Budownictwo ludowe w Polsce», 1976 р.), «етнографія: 
матеріальна народна культура польщі у порівняльному аспекті» («etnografia: materialna kultura 
ludowa Polski na tle porównawczym», 2019 р.), що є незамінною книгою для кожного, хто вивчає чи 
цікавиться польською народною культурою. Це найвагоміше видання в такій галузі від середи-
ни хх ст. На пошану визначного етнографа колеги навзаєм підготували самобутній науковий 
подарунок – книгу «Регіони, кордони, межі: том в дарунок для професора Мар’яна покропека» 
(«regiony, granice, rubieże: tom w darze dla profesora mariana Pokropka», 2005 р.).

професор не був кабінетним ученим, його постійні польові дослідження давали можли-
вість бути очевидцем і самому спостерігати явища сучасності, фотографувати людей і речі, 
описувати місця й аналізувати події. За тривалий час він зібрав унікальну колекцію польсько-
го народного мистецтва, що стала в подальшому основою для його приватного Музею народ-
ного мистецтва в отрембусах. для відвідувачів експозиція відкрилася 1996  року. У  цьому 
зібранні представлено надзвичайно цінні артефакти, важливі для вивчення польської тради-
ційної культури, що в нинішні часи глобалізацїі вже відходить в історію.

професор підтримував також інші польські музеї в їхній програмній діяльності, зокрема 
Національний етнографічний музей у Варшаві, активно сприяв розвитку культурних цен-
трів, особливо у створенні скансенів, серед яких варто відзначити сільськогосподарський 
музей к.  клюка у м.  Цехановці (Muzeum Rolnictwa im.  ks.  Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu), 
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Музей мазовецького села в серпці (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu), Музей підляшшя у 
м. Василькові (Podlaskie Muzeum Kultury ludowej, Wasilków). 

експонати приватного Музею народного мистецтва в отрембусах удало представлено в 
павільйоні-будинку, побудованому самим професором. Нині в колекції можна вивчати всі види 
народної творчості польщі: дерев’яну скульптуру, солом’яні вироби й плетіння, гончарство, 
писанки, настінний і декоративний розпис, картини, витинанки, ткацтво тощо. є в ній також 
унікальний фотоархів, що містить документацію за понад 60 років роботи професора. У ньому 
зібрано матеріали, які стосуються дерев’яного будівництва і ширше  – слов’янської народної 
культури й мистецтва, а також її майстрів. Усі роки експозиція була постійно відкрита для кож-
ного, її відвідали тисячі школярів, туристів, етнографів, колекціонерів, політиків, церковних 
діячів. У книзі відгуків слова вдячності залишили шановані єпископи, відомі політики і держав-
ні діячі різних країн європи й азії. Із 2014 року в Музеї могли здійснювати наукову роботу тіль-
ки дослідники-фахівці  – професор змушений був скоротити обсяги широкої просвітницької 
діяльності. Водночас він продовжував організовувати виставки, серед яких 22 травня 2022 року 
на підтримку українських біженців і загалом усієї нашої країни були демонстровані для широ-
кої публіки цінні твори. Зокрема, виставка «Українське народне мистецтво у колекції Музею 
в отрембусах» («ukraińska sztuka ludowa w zbiorach muzeum Sztuki ludowej w Otrębusach») 
тривала майже чотири місяці, на ній можна було побачити гуцульські ікони на склі хІх  ст., 
мальовані миски, керамічні підсвічники, вишиті рушники, картини, паперові витинанки, ткані 
вироби тощо. Напередодні господар весь час опікувався, щоб на відкриття змогли приїхати 
якнайбільше українок, які знайшли прихисток у польщі, щоб їх підтримати і продемонструвати 
повагу до України від усіх поляків. Завдяки таким старанням тоді приїхали українські мами з 
дітьми не тільки з Варшави й околиць, але й із далекого південного міста домброва Гурніча. 

Ще раніше, у  2004  році, активність Мар’яна покропека сприяла виставкам польських 
народних витинанок у києві, коломиї та косові, що стало результатом співпраці з вітчизня-
ними колегами, зокрема директором ІМФе ім.  М.  Т.  Рильського НаН  України академіком 
Ганною скрипник і завідувачем відділу української та зарубіжної фольклористики лесею 
Вахніною. Загалом у Музеї проведено понад 100 тематичних виставок.

професор мріяв працювати до останнього дня, що й насправді відбулося. його цікава, як 
виявилося, остання лекція про народне мистецтво підляшшя пройшла всього за місяць до 
відходу в освітньо-конференційному Центрі «Мазовше» (19 грудня 2022 р.). перед широ-
кою аудиторією автор продемонстрував унікальні архівні відеокадри і власні світлини, вдало 
ілюструючи розповідь про історію народного мистецтва краю, побут поляків у селах, резуль-
тати етнографічних досліджень і творчість талановитих народних майстрів. 

Із глибоким сумом весь науковий світ польщі та європи січневого дня в отрембусах про-
водив в останню дорогу видатного дослідника, високоерудованого інтелектуала, який зали-
шив величезні напрацювання, і водночас кожен із присутніх прощався з непересічною і шля-
хетною особистістю. Теплі слова промовили його колеги: завідувач Інституту етнології та 
культурної антропології Варшавського університету проф. лех Мруз (Lech Mróz), професор 
єжи Василевський (Jerzy Wasilewski), доктор Томаш стрончик (Tomasz Strączyk), який понад 
40 років був асистентом ученого, супроводжував його в багатьох експедиціях. 

Завершився земний шлях науковця… І  світла пам’ять про нього зігріває серця вдячних 
поляків, українців, жителів багатьох країн європи та світу, кожного, хто мав радість особис-
то зустрітися з професором Мар’яном покропеком чи бути його шанувальником через книги 
і статті. 

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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ДМИТРО ПАВЛИЧКО

(28.09.1929–29.01.2023)

29 січня – у день пам’яті Героїв крут – на 94-му році життя помер класик сучасної україн-
ської літератури, яскравий поет і почесний Громадянин, співавтор декларації про держав-
ний суверенітет України Дмитро Васильович Павличко.

У засвіти відійшов «поет-епоха» – шістдесятник, перекладач, критик, визначний україн-
ський політик, один з фундаторів Народного руху України, головний редактор українського 
журналу іноземної літератури «Всесвіт» та народний депутат (з 1990 до 1994 рр. та з 1998 до 
1999 рр.), лауреат Національної премії України імені Тараса шевченка (1977), Герой Украї-
ни (2004). д. павличко відзначений державними нагородами: орден князя ярослава Мудрого 
IV, V ступеня (1999, 2009), орден «За заслуги» III ступеня (1997), орден свободи (2015). 

Народився дмитро павличко 28 вересня 1929 року в селі стопчатів, нині – косівський ра-
йон Івано-Франківської області. початкову освіту здобув у польськомовній школі в яблунові, 
згодом продовжив навчання в гімназії в коломиї та яблунівській середній школі. 

У 1945–1946 роках поета було ув’язнено за сфальшованою справою стосовно звинувачення в 
належності до Упа. 

У 1953 році д. павличко закінчив філологічний факультет львівського університету. 



116

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 (Pr I N t) * I S S N 2 6 6 4 - 42 82 (oN l I N e) * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 019 

116

I S S N (pr I N t) 2 6 6 4 - 42 82 * I S S N (oN l I N e) 278 6 - 6181 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 1/2 0 2 3

перший вірш митця «дві ялинки» (1951) вийшов друком під час навчання у львівському 
університеті, проте відлік творчого шляху сягає ще 1940-х років – твори поета стають відо-
браженням тогочасних суспільних подій в Україні.

У 1953 році побачила світ перша поетична збірка автора «любов та ненависть», пізніше – 
книги віршів «Моя земля» (1955); «чорна нитка» (1958); «правда кличе» (1958) (видання 
спіткала сумна доля, адже її вісімнадцятитисячний наклад було знищено за вказівкою пар-
тійної цензури); «пальмова віть»  (1962). У  1968  році вийшла друком збірка «Гранослов», 
а невдовзі – «сонети подільської осені» (1973); «Таємниця твого обличчя» (1974); «соне-
ти» (1978); «спіраль» (1984); «поеми й притчі» (1986); «покаянні псалми» (1994).

д. павличко – автор тексту популярної української пісні «два кольори», знакової також 
для самого поета, адже червона й чорна тональність, любов і журба, радість і смуток перепле-
лися як у його поетичній спадщині, так і в особистій біографії. покладений на музику о. Біла-
шем вірш, без перебільшення, здобув всенародну славу. 

поезією дмитра павличка позначився початок українського шістдесятництва  – доби, 
коли молоді, талановиті митці намагалися зберегти власну культурну спадщину та передати 
її прийдешнім поколінням. поетичний талант д. павличка не залишився непоміченим, з іні-
ціативи М. Бажана його прийняли до спілки письменників. З ранніх поезій варто відзначити 
найгучнішу антисталінську сміливу алюзію – вірш «коли помер кривавий Торквемада…». 
д. павличко, наражаючись на небезпеку ідеологічних звинувачень, сприяв виданню творів 
Богдана-Ігоря антонича й готував передмову до нього. 

Інтимна лірика, зокрема збірка «Таємниця твого обличчя», посідає важливе місце в по-
етичному доробку митця. Знані поетичні рядки «найдовша з усіх доріг – дорога твого прихо-
ду, найбільша з усіх таємниць – таємниця твого обличчя» стають глибинним, універсальним 
поетичним образом.

як неперевершений майстер сонета поет тісно пов’язаний із традиціями київських нео-
класиків. серед шедеврів д. павличка варто відзначити написаний на смерть Максима Риль-
ського сонетний цикл «Гранослов» (1964). 

д. павличко очолював відділ поезії редакції журналу «жовтень» (нині – «дзвін»), після 
переїзду до києва працював у секретаріаті спілки письменників України. Визначним здобут-
ком культурної політики поета став редагований ним журнал іноземної літератури «Всес-
віт». На шпальтах часопису в  1970-х  роках, коли було посилено русифікацію, з  його легкої 
руки з’явилися твори Гемінґвея, камю, романи латиноамериканського магічного реалізму в 
українських перекладах.

Відомий д.  павличко і як автор циклу віршів для дітей. Не одне покоління дітей згадує 
його кота Мартина та золоторогого оленя. 

яскравим перекладачем д.  павличком укладено антологію перекладних творів «світо-
вий сонет» (1983). літературно-критичні праці митця зібрано в книгах «Магістралями сло-
ва» (1978), «Над глибинами» (1984), «Біля мужнього слова» (1988).

Відзначився д. павличко і як політичний та громадський діяч, зокрема, як один із фун-
даторів Народного руху України, демократичної партії України, як перший голова Товари-
ства української мови імені Т. Г. шевченка, а в 1990–1994, 1998–1999 роках та з 21 жовтня 
2005 року по 25 травня 2006 року – як народний депутат України. Він був однією з ключо-
вих фігур в історії проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, одним з авто-
рів конституції України, послом у словаччині та польщі, захисником Закону про україн-
ську мову. 

своєрідним поетичним заповітом, молитвою митця звучать до болю важливі й актуальні 
на сьогодні поетичні рядки з його збірки «покаянні псалми»:
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Благослови, мій Боже, Україну,
З’єднай водно всі київські церкви,
Завмерлу нашу мову оживи,
козацьку славу підніми із тліну.
я смерть свою молитвою зустріну,
Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,
але не дай, щоб служники Москви
Знов обернули край мій на руїну!

Нехай справдяться ці пророчі слова! світла пам’ять і Царство Небесне! З глибоким сумом 
висловлюємо співчуття рідним, друзям, колегам дмитра Васильовича.

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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МИКОЛА СТРАТІЛАТ

(06.06.1942– 09.03.2023)

9 березня 2023  року відійшов у вічність відомий український митець, графік Микола 
Іванович Стратілат. для колективу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НаН України ця втрата – глибоко особиста. адже протягом 
майже 30 років (1977–2004) пан Микола був нашим колегою, художнім редактором журна-
лу «Народна творчість та етнографія» (нині – «Народна творчість та етнологія»), у якому 
також регулярно публікувалися нові твори майстра. 

Народний художник України М.  стратілат народився в с.  Макіївка Носівського району 
чернігівської області. сталося це, за зізнанням самого графіка, у грудні 1941  року, на вже 
окупованій території, тому пізніше в документах виникла інша дата  – 6  червня 1942  року. 
дитинство припало на непрості часи, але, як писав мистецтвознавець В. підгора, «очевидно, 
що його сільське походження сприяло розвиткові його поетичної душі, запліднило його твор-
чість любов’ю до рідної землі, нагородило його глибинним відчуттям українського краєвиду і 
села в ньому». перші уроки малювання отримав від матері палагеї, яка малювала в народно-
му стилі («одна з перших моїх робіт – копія ікони єлецької Божої матері, що особливо шану-
ється на чернігівщині, – донині висить у батьківській хаті»), пізніше відвідував гурток, яким 
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керував сільський учитель степан Музиченко  – художник, музикант, непересічна людина 
«із загостреним почуттям національної свідомості». Він став організатором виставки тала-
новитого школяра («На ній я показав усе, чому навчився і що встиг зробити за півтора року: 
тут були і копії з Рубенса, і власні композиції, пейзажі рідного села. Мою працю поцінували і 
учні, і вчителі»). саме за його порадою юнак вступив до київського художнього ремісничого 
училища № 16. Цікаво, що майбутній графік вивчав тут живопис, до того ж монументальний, 
у техніці альфреско (!). Разом з М. стратілатом в училищі навчався ще один майбутній класик 
вітчизняного мистецтва – Микола Трегубов (1943–1984). два студенти буквально поряд пра-
цювали на пленерах. Уже тоді у творчості М. стратілата виникла шевченківська тема, якій він 
зберіг вірність упродовж усього життя. Захопив його своєю красою і київ. «Без цього міста, 
без його мальовничих околиць, архітектурних оздоб, без його крутих пагорбів та ярів, порос-
лих дерезою, барвінком, медяницею, диким часником, по яких пролягли доріжки та стежки, 
без його древніх святинь, може, не було б мене, як художника. київ кликав, вчив, виховував, 
відкривав переді мною свої величезні образи, сторінки історії, і я потроху став киянином», – 
зізнавався митець. І ще одне яскраве студентське художнє враження – зустріч з оригіналом 
«Ночі над дніпром» а. куїнджі. 

по закінченню училища (1961) М. стратілат продовжив навчання у львові – в Українському 
поліграфічному інституті імені Івана Федорова. саме тут виявився його неабиякий хист до 
графіки, зокрема до чорно-білої гравюри. дипломна робота  – серія гравюр «купальські 
пісні» – була високо оцінена державною екзаменаційною комісією, яка відзначила характерні 
для молодого майстра віртуозність техніки гравірування, тяжіння до поетичності образів, 
м’який ліризм, спрямованість на національну українську тематику. 

після закінчення поліграфічного інституту (1972) молодому художнику запропонували 
роботу в редакції газети «советский солдат», яка видавалася в тодішній чехословаччині. 
саме тому перша персональна виставка М.  стратілата «шляхами братерства» відбулася в 
празі (1974). У  чехословаччині завдяки науковцю оресту Зілинському митець відкрив для 
себе світ української закордонної діаспори. 

У 1977 році майстер був запрошений до нашого Інституту. сталося це знову-таки завдяки 
с. Музиченку. ось як згадує про це М. стратілат у мемуарах: «Вже пізніше, працюючи відпо-
відальним секретарем журналу “Народна творчість та етнографія”, він [с. Музиченко. – Ред.] 
посприяв моєму влаштуванню в це дуже популярне тоді видання художнім редактором. 
понад 30 років я віддав роботі в журналі й з великим задоволенням та ностальгією згадую 
нині своїх колег-науковців, наші етнографічні експедиції по Україні, що збагачували нас 
духовно, під час яких я замальовував сільські хати, побутові речі, одяг. Ці малюнки донині 
зберігаються десь у фондах Інституту етнографії». 

І почалися роки роботи, напруженої, але й натхненної. до 1500-річчя улюбленого міста 
виникла серія «пісня про київ» (1980–1981). до 1000-річчя прийняття християнства на 
Україні-Русі  – серія «київ. сторінки історії» (1988), експонована також в Італії (Рим), 
Німеччині, сша; її своєрідним продовженням стали «Знищені святині києва» (1986–
1990). до 2000-річчя Різдва христового митець створив серію «свята земля» (1999). а ще 
є «седнівська осінь» (1980–1981), «Ніч яка місячна» (1983–1986), «Мир землі моїй» 
(1984), «Ноктюрн над десною» (1986), «поезія в образах» (1989–1990), «думи мої, думи», 
«Розквітай, гуцульський краю», триптихи «хата моя, хата біла» та «Нічні роздуми», пор-
трети видатних українських діячів (зокрема Тараса шевченка (1986), митрополита андрея 
шептицького (1990), патріарха київського і всієї України Мстислава (1991)), ілюстрації та 
оформлення близько ста книжкових видань (переважно поетичних збірок  – Т.  шевченка, 
лесі Українки, М.  Рильського (1986), о.  Гончара (1988), В.  сосюри (1989), В.  симоненка 
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(1990), сучасної поетеси Т.  череп), понад 140  екслібрисів, замовниками яких були пись-
менники, журналісти, політики, космонавти, науковці, церковні діячі, художники, музеї, 
товариства. Загалом М.  стратілат  – автор близько п’яти сотень творів, переважно гравюр 
(на дереві, лінолеумі, пластику), але є в його доробку й чимало майстерних акварелей. Також 
художник – автор цікавих спогадів «Від білої хати…», надрукованих у журналі «Вітчизна» 
(2007  р., №  7–8). У  1980 році митця було прийнято до спілки художників, у  1996  році він 
отримав звання заслуженого, у 2008-му – народного художника України. «За художнє відтво-
рення архітектурних пам’яток м. києва» був нагороджений орденом святого архистратига 
Михаїла від Української православної церкви та патріарха Філарета. 

Вічная Вам пам’ять, Майстре! 

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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