
Міжнародна асоціація україністів 
Національна академія наук України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
Український комітет Міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур

НАУКОВІ ЗАПИСКИ
 

Міжнародної асоціації 
україністів

Research Papers  
of the International Association  

of Ukrainian Studies

Випуск №3

КИЇВ-2013 

http://www.mau-nau.org.ua



ISSN 2307-2040

Засновники 
Міжнародна асоціація україністів 

Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського

Український комітет Міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур

Головний редактор  
Ганна СКРИПНИК

Відповідальний секретар  
Віталій РАДЧУК 

Редакційна колегія  
Б. Ажнюк, В. Бабенко, Ю. Бача, В. Білецький, Г. Бондаренко, 

А. Васіляускене, Л. Вахніна, А. Вольдан, В. Геєць, І. Дзюба, В. Євтух, 
М. Жулинський, Б. Зілинський, А.  Золтан, С. Козак, В. Лебович, 
 Г. Лєсная, Л.  Масенко, М. Мозер, М. Мушинка, Л. Мушкетик, 
В. Назарук, В. Німчук, О. Онищенко, Є. Пащенко, Р. Пилипчук, 
Р. Сенькусь, В. Скляренко, В. Смолій, В. Соболь, М. Сополига, 

Д. Степовик, В. Чернецький, О. Шевчук, Я. Яцків

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Вип. 3 = 
Research Papers of the International Association of Ukrainian Studies / 
[голов. ред. Г. Скрипник] ; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. – К., 2013. – 444 с. – Текст укр. – ISSN 2307-2040.

Редакція не завжди погоджується з авторами статей

Адреса редакції: 01001 Київ-1, вул. Грушевського, 4 
тел. 279-76-50

© Міжнародна асоціація україністів, 2013
© Інститут мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2013

http://www.mau-nau.org.ua



3

ЗМІСТ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Зарубіжна україністика

КУДРЯЧЕНКО Анатолій  
Україна – Македонія: сходження двосторонніх відносин  
у контексті демократичних перетворень у Європі ................................................6

КУРТАНІДЗЕ Олена, МАРДЖАНІШВІЛІ Валентина  
Грузинсько-українські літературні зв’язки радянського та  
пострадянського часу .................................................................................................19

КОНОНЕНКО Наталія 
Український фольклор у Казахстані .......................................................................27

ПАЩЕНКО Євген 
Хорватська україністика ............................................................................................44

Вітчизняна україністика

ДОНЧИК Віталій 
З окрилених 20-х – у смертоносні 30-ті (сторінки історії  
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. 1920–1930-ті роки) ...........................48

КАРА-ВАСИЛЬЄВА Тетяна  
Сучасне українське мистецтвознавство: актуальні  
напрями дослідження та проблеми наукової координації ...............................88

МАСЕНКО Лариса 
Інтернаціоналізм плюс русифікація:  
телевізійні стратегії приниження української мови ...........................................95

МАСЕНКО Лариса 
Як позбутися радянської спадщини в топонімії ...............................................102

ХОДАК Ірина 
Всеволод Бушен – забутий дослідник хатніх  
стінописів Уманщини ...............................................................................................111

ДЗЮБА Діана 
Телевізійний формат як ключове поняття  
у мас-медійному дискурсі ........................................................................................128

ЄРЖИКІВСЬКА Наталія 
Композиційно-сюжетна структура «Нотатника» Юрія Липи ........................138

http://www.mau-nau.org.ua



4

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ДИСКУРСИ

Круглий стіл «Народознавча спадщина Ореста Зілинського  
в контексті сучасної української гуманітаристики» ...................................................148
Нарада  з обговорення пріоритетної проблематики VІІІ Конгресу МАУ ............177

ХРОНІКА *

Збори Національної асоціації україністів .....................................................................213
Конференція у Свиднику ..................................................................................................228
Вшанування пам’яті Лесі Українки в Грузії ..................................................................232
Зустріч з україністами Канади .........................................................................................235
Засідання робочої групи оргкомітету МАУ .................................................................250
Українство Зеленого Клину в енциклопедичних виданнях ......................................253

З АРХІВІВ

БОНДАРЕНКО Галина 
Пророцтва, що справдилися...................................................................................257

БОНДАРЕНКО Галина 
Невідомі україністичні розвідки відомого вченого ..........................................262

ЛАВРОВ Леонід 
Вплив Кавказа на українське населення Кубані  ...............................................264

ІНТЕРВ’Ю ТА ОГЛЯДИ 

Нові ракурси досліджень польських україністів: штрихи до творчої постаті 
професора Валентини Соболь (інтерв’ю Л. Вахніної із В. Соболь) ....................... 281
Інтерв’ю з канадськими митцями українського походження  
Любою та Іринеєм Жуками (інтерв’ю О. Шевчук) ......................................................289
БОНДАРЕНКО Галина 

У пошуках «українського Духу»  ...........................................................................299
ЧЕГУСОВА Зоя  

Мистецький світ Ніни Бондаренко ......................................................................347

РЕЦЕНЗІЇ
БІДНОШИЯ Юрій 

Мовна політика в Україні очима австрійського славіста ................................351

* Матеріали рубрики «Хроніка» підготували: Г. Бондаренко, Л. Вахніна, О. Ко-
вальова, Л. Мушкетик.

http://www.mau-nau.org.ua



5

БАЧА Юрій 
З приводу книги «Українці-русини: етнолінгвістичні  
та етнокультурні процеси в історичному розвитку» .......................................356

ПАЩЕНКО Євген 
Книга, на яку очікували ...........................................................................................361

ВАХНІНА Леся 
Актуальні студії науковців Ізраїлю.......................................................................364

ВАХНІНА Леся 
Україна в доробку краківського науковця  
Юліана Маслянки ......................................................................................................369

РУДА Тетяна 
Нова книга відомого етнолога................................................................................371

ЄРЖИКІВСЬКА Наталія 
Україністика в Познані. Книжка про літературно-критичний дискурс  
доби модернізму ........................................................................................................375

КУЛЬЧИНСЬКА Леся 
Любов до місця, якого не існує (рецензія на фільм «Істальгія»  
Дар’ї Онищенко) .........................................................................................................380

КУЛЬЧИНСЬКА Леся 
На злобу дня (рецензія на збірник короткометражних фільмів  
«Українські злі») ..........................................................................................................383

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

РАДИШЕВСЬКИЙ Ростислав 
Олекса Мишанич – від Срібної землі до великої України ...............................387

МУШКЕТИК Леся 
Наукова спадщина Олекси Мишанича ................................................................398

БРОСАЛІНА Олена 
Уроки Ігоря Качуровського.....................................................................................402

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ

Григорій Сергійович Щербій (некролог) .............................................................412
 ЩЕРБІЙ Григорій  

Гендерний аспект стереотипів поведінки,  
пов’язаних із рушником ...........................................................................................414

 НОВІ ВИДАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ  419

http://www.mau-nau.org.ua



6

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Анатолій КУДРЯЧЕНКО

УКРАЇНА – МАКЕДОНІЯ:  
СХОДЖЕННЯ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН  

У КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ  
ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЄВРОПІ

Ось уже понад двадцять років Європа і світ живуть у нових гео-
політичних умовах: не тільки поринули в небуття холодна війна та 
протистояння двох суспільно-економічних систем, але й залишилися в 
історичному минулому колишні СРСР, СФРЮ, ЧССР та інші державні 
утворення. На просторах цих «соціалістичних федерацій» виник цілий 
ряд незалежних держав, які поповнили кількість молодих демократій. 
У цьому колі перебувають Україна й Македонія.

Наші держави, хоча й не є безпосередніми сусідами, проте прагнуть 
розвивати широкий спектр взаємин у вимірах добросусідства. Одно-
часно в контексті сучасних геополітичних змін двосторонні відносини 
України та Македонії покликані відіграти істотнішу роль, вагоміше зна-
чення для долі континенту.

Розвиток України й Македонії як незалежних держав стає чинни-
ком миру та незворотності демократичних змін на просторах колишніх 
держав-метрополій і загалом у сучасній Європі. Така оцінка є досить 
переконливою як з урахування історичного минулого наших народів, 
так і з погляду стратегічних устремлінь двох держав, які по-новому 
усвідомлюють і відстоюють власні національні інтереси. Адже схо-
дження обох держав як суверенних після референдуму 1991 року (ве-
ресневого – у Македонії, і грудневого – в Україні) вельми красномовно 
уособлює нові, порівняно з попередніми повоєнними десятиліттями, 
особливості ландшафту європейського континенту, його пострадян-
ського й пост’югославського просторів. Ці дві важливі події підтвер-
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джують новий вимір у підходах до розв’язання затяжних проблем 
європейського розвитку. Оновлений і здебільшого демократичний 
розвиток обох держав стає символом трансформаційних перетворень  
у широких масштабах і уособленням змін європейської ментальності 
на рубежі ХХ–ХХІ ст. Слід зазначити, що занепад тоталітарних ідео-
логій дав новий поштовх для розвитку системи цінностей, у центрі 
якої – життя окремої людини й народу, а не настанови антигуманних 
ідеологій. Приклад України й Македонії дуже рельєфно підтверджує 
зміни в поглядах мільйонів людей континенту, їх повсякденних турбо-
тах і цінностях, життєвих уявленнях.

Дійсно, на рубежі XX–XXI ст. континент пережив значні турбу-
ленції, пов’язані з розпадом колишніх соціалістичних федерацій, так 
званої міжнародної біполярної Ялтинсько-Потсдамської системи рів-
новаги в Європі. На її місці, уже тепер можна однозначно стверджу-
вати, з’явилася оновлена Європа, багатополярний світ, і, що головне, 
природні фактори й національні інтереси держав та народів стають до-
мінантами формування нової системи відносин. Ці кардинальні зміни 
геополітичної ситуації у світі кінця XX ст. доповнює динамічне роз-
ширення Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу, еконо-
мічне й політичне посилення останнього на початку ХХІ ст.

Характерними рисами сучасного етапу розвитку Європи, ілюстра-
цією її нового стану є поглиблення й розширення інтеграції в колі дер-
жав Європейського Союзу, активне встановлення співпраці з дедалі 
більшою кількістю держав, зокрема східноєвропейського і пострадян-
ського простору, підтримка країн колишньої Югославії на шляху під-
ключення їх до загальноєвропейських процесів.

На сучасному етапі Україна й Македонія демонструють свої циві-
лізовані підходи до розв’язання як успадкованих проблем, так і нагаль-
них питань власного розвитку. Одночасно вагомими є нові складові 
двосторонніх відносин, які розвиваються у вимірах добросусідства й 
органічно лягають у площину демократичних змін на континенті, іс-
тотно доповнюючи їх.

Протягом перших декількох років розвитку як незалежних держав 
Україна й Македонія затвердили себе повноправними суб’єктами єв-
ропейської та світової спільноти. Наша країна в договірному порядку 
позбулася успадкованого ядерного потенціалу, отримавши міжнародні 
гарантії безпеки, підписала договори про співпрацю з усіма держава-
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ми-сусідами, стала важливим фактором стабільності та незворотності 
демократичних процесів на європейському континенті.

Аналогічними були підходи також Македонії, її тверда прихиль-
ність до демократичних перетворень на пост’югославському просторі. 
З прийняттям Конституції 17 листопада 1991 року, яка визначила Ма-
кедонію як суверенну, незалежну, демократичну та соціальну державу, 
завершився процес оформлення її державності де-юре. Уже 21 лютого 
1992 року керівництво Македонії та офіційного Белграда підписали 
договір про виведення з території республіки частин Югославської 
народної армії. Таким чином, Македонія стала єдиною колишньою 
республікою, якій удалося уникнути війни при розвалі Югославської 
федерації.

Щоправда, на самому початку країна зіткнулася з проблемою між-
народного визнання через політичний опір Греції. Головною перешко-
дою є неприйняття Афінами офіційної назви та державної символіки 
нової країни. Проте офіційний Скоп’є однозначно відхилив вимогу пе-
рейменувати історичну назву країни. Неприйнятною виявилася також 
ідея Президента Сербії С. Мілошевича про створення конфедерації у 
складі православних Сербії, Греції та Македонії з приєднанням до неї з 
часом Болгарії та Румунії. Лише тверда позиція Скоп’є, дві поправки до 
Конституції, переговори та узгодження дозволили домогтися від Греції 
певних поступок, і у квітні 1993 року Македонія була прийнята членом 
ООН як Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ), хоча у 
внутрішньому вживанні використовується термін «Республіка Македо-
нія». Тим самим було подолано міжнародну ізоляцію.

Демократичні установки, миролюбність Македонії були затребу-
вані в подальшому, коли ситуація і взаємини на пост’югославському 
прос торі ускладнилися. Уникнути погіршення умов у регіоні вдалося 
ще й тому, що в Скоп’є була розгорнута місія Ради Безпеки та співробіт-
ництва в Європі, а на кордоні із Союзною Республікою Югославія були 
розташовані миротворчі сили ООН, пізніше – НАТО, з 2003 року ці 
функції перебрав на себе Євросоюз.

Слід особливо наголосити, що для встановлення й розвитку друж-
ніх двосторонніх українсько-македонських відносин неабияке зна-
чення мали історичні зв’язки наших народів у попередні епохи. Про 
найяскравіші з них доречно нагадати. Так, у м. Охриді на південному 
заході Македонії у 886 році священнослужитель Климент організував 
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«Охридську дієслівну книжну школу», яка стала колискою слов’янської 
писемності. Звідти кирилиця, абетка й так звана церковнослов’янська 
мова поширилися в Стародавній Русі. У ХVII–ХVIII ст. духовенство 
південнослов’янських країн, зокрема й Македонії, направляло здіб ну 
молодь на навчання до Києво-Могилянської академії. Близько 1745 року 
Македонію відвідав київський паломник-мандрівник, випуск ник  
Києво-Могилянської академії Василь Григорович-Барський.

Не менш показові також інші приклади. У 1759 році на півдні 
України з вихідців з Балкан був сформований Македонський гусар-
ський полк, який ніс службу й розміщувався тут під такою назвою до 
1763 року. Трохи пізніше, у 1776 році, на території Катеринославської 
губернії з македонців і далматинців знову було сформовано Македон-
ський гусарський полк, який так називався до 1783 року. Найімовір-
ніше, від вихідців з Македонії пішли і назви деяких населених пунк-
тів в Україні: села Македонівка у Володарському районі Донецької та 
Лутугинському районі Луганської областей, а також село Македони в 
Миронівському районі Київської області.

Збираючи зразки слов’янської літератури, у 1845 році Македонію 
відвідав виходець із Балти, випускник Харківського університету – сла-
віст Віктор Григорович (1815–1876). Він за результатами своєї поїздки 
видав «Нарис подорожі по Європейській Туреччині» (1848). У ХХ ст. в 
результаті різних історичних подій на територію Македонії з України 
прибуло кілька десятків переселенців. Ця нечисленна діаспора є неор-
динарним явищем. У перших повоєнних переписах населення загаль-
на кількість українців у Югославії декларувалася разом з русинами і в 
1953 році становила 127, а в 1961-му – 124 особи. У 1981 році в Маке-
донії було 68 українців і 23 русини, а 1991 року – 74 українці та 51 ру-
син. До русинів тут належали спадкоємці карпатських переселенців, 
які мігрували на територію Македонії в середині XVIII ст. Представни-
ки цієї громади офіційно визнані найбільш багатовіковою українською 
діаспорою в Європі.

Слід наголосити, що ці та інші історичні зв’язки наших народів до-
помогли розвинути дружні двосторонні відносини на сучасному етапі. 
Обидві країни одночасно визнали державну незалежність одна одної. 
Республіка Македонія визнала Україну 23 липня 1993 року, і в цей са-
мий день Україна визнала, відповідно, державну незалежність Колиш-
ньої Югославської Республіки Македонія – саме під такою назвою кра-
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їна була прийнята в ООН. 20 квітня 1995 року Україна встановила з 
КЮРМ дипломатичні відносини.

Наступні офіційні контакти й візити підтверджують динаміку роз-
витку та розширення спектра дружніх відносин. У травні 1996 року 
відбувся візит до Македонії української делегації на чолі з міністром 
Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенком. Першим послом Ма-
кедонії в Україні в грудні 1997 року став Владо Блажевський. У березні  
1998 року в Україні з офіційним візитом перебувала делегація Респуб-
ліки Македонія, яку очолив міністр закордонних справ Благой Хан-
джийський. Під час переговорів було досягнуто домовленості про ви-
знання Україною цієї держави за її конституційною назвою – Республі-
ка Македонія.

У грудні 1998 року відбувся офіційний візит Президента України 
Л. Кучми до Республіки Македонія, у ході якого було підписано До-
говір про дружбу і співробітництво між обома країнами. 30 червня 
1999 року В. Похвальського було призначено першим українським по-
слом у Республіці Македонія, щоправда, за сумісництвом, із резиденці-
єю в Софії. 10–11 квітня 2000 року відбувся офіційний візит в Україну 
прем’єр-міністра Республіки Македонія Любчо Георгієвського, під час 
якого були підписані Договір про правову допомогу цих двох країн у 
цивільних справах, Угода про співробітництво в галузі туризму.

21 липня 2000 року в Скоп’є почало свою діяльність українське ди-
пломатичне представництво в Республіці Македонія. У січні 2001 року 
главами урядів України й Македонії було підписано Угоду про віль-
ну торгівлю між обома країнами. У 2001 році Верховна Рада України 
ратифікувала «Консульську конвенцію між Україною і Республікою 
Македонія», підписану роком раніше, і низку угод про взаємовигідну 
співпрацю в різних сферах. Аналіз практики зв’язків засвідчує те, що, 
починаючи з рубежу 2000-х років, українсько-македонські відносини 
розвиваються інтенсивніше. У цей період посилився балканський век-
тор зовнішньої політики офіційного Києва, особливо у зв’язку з участю 
України в миротворчих операціях у цьому регіоні. Слід зазначити, що 
через геостратегічне положення Македонії, швидкі темпи перетворень 
і оновлення її господарської інфраструктури ця країна ставала перспек-
тивним економічним партнером України в Балканському регіоні. Тепер 
українсько-македонські відносини розвиваються в умовах конструк-
тивного співробітництва як одного з елементів курсу на політичне й 
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економічне зближення з країнами Балканського регіону в контексті єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції України.

Слід наголосити, що в рамках заходів миротворчої операції КФОР 
у Косово з 25 серпня по 14 грудня 1999 року в Македонії дислокувався 
український миротворчий контингент, який, відповідно до міжнародних 
домовленостей, із 14 грудня 1999 року перемістився на американську 
базу «Бондстіл», що за 3,5 км від населеного пункту Урошевац, Косово. 
Під час перебування українських миротворців у цій країні вітчизняні 
пілоти здійснювали міжнародні польоти з перевезення вантажів і па-
сажирів, у тому числі важливих посадових осіб, до Македонії, Албанії 
та Греції. Рівень виконання миротворчої місії та відповідних завдань 
отримав високу оцінку командування КФОР.

У березні 2001 року Україна як держава головувала в РБ ООН і ви-
ступила за збереження територіальної цілісності й суверенітету Маке-
донії, підтримала політику македонського уряду з розв’язування між-
етнічного конфлікту мирним шляхом. У прийнятій резолюції № 1345 
Рада Безпеки рішуче засудила акти насильства, включаючи терорис-
тичну діяльність і вилазки, що їх зробили албанські екстремісти в окре-
мих районах Македонії та на півдні Сербії.

З 2001 року активізувалася співпраця між країнами у військовій 
сфері. Так, у квітні того ж року відбувся офіційний візит міністра обо-
рони України О. Кузьмука до Республіки Македонія. Під час візиту 
пройшли зустрічі з Президентом і прем’єр-міністром Македонії та від-
булися офіційні переговори з міністром оборони Македонії Владо Буч-
ковським. У центрі уваги були питання подальшого розвитку співробіт-
ництва у військовій та військово-технічній галузях між обома країнами.

У результаті активізації політики України в Македонії популярність 
нашої країни особливо зросла у 2001 році після допомоги в конфлікті 
з албанськими бойовиками. Незважаючи на опір низки західних країн, 
Україна поставляла македонському уряду військове спорядження й ін-
структорський персонал.

28 жовтня 2001 року у Форосі відбулися українсько-македонські 
переговори на вищому рівні – між Президентами України й Македо-
нії – Леонідом Кучмою та Борисом Трайковським. Вони надали нового 
імпульсу нарощуванню дружніх відносин. У листопаді 2001 року пер-
шим українським послом з резиденцією в Македонії був призначений 
Павло Кір’яков. У жовтні 2002 року відбувся офіційний візит до Ма-
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кедонії Президента України Л. Кучми. Переговори й досягнуті домов-
леності надали прискорення реалізації українсько-македонської Угоди 
про вільну торгівлю.

3 листопада 2010 року відбувся офіційний візит в Україну прем’єр-
міністра Республіки Македонія Ніколою Груєвським. Примітно, що за 
результатами переговорів було підписано Програму співробітництва на 
2010–2014 роки. У ході візиту Президент України В. Янукович підтвер-
див визнання конституційної назви Республіки Македонія.

Аналіз засвідчує, що станом на початок 2013 року договірно-
правова база відносин України з Республікою Македонія налічувала 
близько 40 чинних угод різного рівня, які охоплюють більшість сфер 
двосторонньої співпраці. Ключовими документами є: Договір про 
дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Македонія від 
16 грудня 1998 року, Угода між нашими країнами про вільну торгівлю 
(18.01.2001), Міжурядова Угода про торгівлю та економічне співробіт-
ництво (03.06.1997), Угода двох урядів про сприяння та взаємний за-
хист інвестицій (02.03.1998), Міжурядова угода про військово-технічне 
співробітництво (18.10.2000), Угода між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Республіки Македонія про умови взаємних поїздок громадян 
(06.02.2010) та ін.

У 2010 році Республіка Македонія запровадила безвізовий ре-
жим для короткострокових поїздок (до 90 днів) для громадян Украї-
ни з 5 серпня по 15 жовтня. У 2011 році, відповідно, – з 10 травня по 
31 жовтня. Ця практика була продовжена й отримала хорошу оцінку 
керівників і громадян обох держав. Вельми показово, що з 15 березня 
2013 року до 15 березня 2018 року для громадян України встановле-
но безвізовий режим в’їзду до Македонії. Таке рішення було прийнято 
урядом цієї дружньої країни.

Розвиток українсько-македонських відносин відбувається в умовах 
конструктивного співробітництва в рамках курсу України на економіч-
не зближення з країнами Балканського регіону в контексті європейської 
інтеграції. Україна продовжує брати активну участь у військово-полі-
тичній (як миротворець) сфері цієї країни й поки що недостатньо закрі-
пилася в соціально-економічному та освітньо-гуманітарному просторі.

Переслідуючи розвиток взаємовигідних відносин, Україна й Маке-
донія особливе місце відводять взаємодії в економічній сфері. В останні 
роки ця сфера відносин набуває нових інституціональних форм. Серед 
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них ефективними формами взаємодії стали Комісія з питань торговельно- 
економічного співробітництва й українсько-македонські бізнес-фору-
ми. Останні регулярно проводяться вже кілька років, і примітно, що з 
лютого 2009 року – почергово в Україні та Македонії. Важливо також 
те, що постійно зростає товарообіг між обома країнами. За підсумками 
2011 року, Україна за обсягом товарообігу посіла 13 місце серед понад 
180 торгових партнерів Македонії: за імпортом – 12 місце, а за експор-
том – 9 місце. У 2011 році загальний товарообіг з Македонією, за дани-
ми Держкомстату України, склав 236,7 млн доларів США. А за даними 
Державного управління статистики Македонії, обсяги взаємної тор-
гівлі товарами склали 253,5 млн доларів США, при імпорті в Україну 
товарів на 95,8 млн доларів США й українському експорті – 157,6 млн 
доларів США. При цьому позитивне для України сальдо торговельного 
балансу склало 61,8 млн доларів США.

Обсяги товарообігу, порівняно з 2005 роком (тоді цей показник ста-
новив лише близько 40,0 млн доларів), значно зросли, фактично більш 
ніж у шість разів. При цьому особливо зріс експорт товарів і послуг з 
України до Македонії. Нині основну групу українського експорту то-
варів складають чорні метали – близько 80 %. Основні групи імпорту 
з Македонії в Україну: вироби із чорних металів – 62,3 %, тютюнові 
вироби – 19,1 %, овочі й коренеплоди – 4,9 %, фармацевтична продук-
ція – 4,7 %, плодові продукти та горіхи – 4,2 %.

Товарна структура українського експорту до Македонії у 2011 і 
2012 роках свідчить про позитивні зрушення в контексті його дивер-
сифікації. Так, уперше за останні роки в українському експорті в цю 
країну істотно представлена продукція з високою доданою вартістю – 
міські автобуси «ЛАЗ». Дійсно, питома вага цієї продукції у 2011 році 
склала близько 17 %. До цього більше ⅔ експортних поставок припада-
ло на чорні метали.

Ряд македонських фірм відкрили власні торгові представництва в 
Києві: («Алкалоїд», «Реплек», «МЗТ ПуМП», «Урбан-інвест», «Фока-
бо», «Медобіл», «Спеціальне устаткування Скоп’є» та ін.) У 2005 році 
македонська фірма «Граніт» виграла тендер і у 2005–2007 роках прове-
ла капітальний ремонт автодороги М-06 Київ – Чоп за проектом ЄБРР.

Станом на початок 2011 року загальна сума прямих іноземних ін-
вестицій з Македонії в економіку України склала 2,1 млн доларів США. 
Вони вкладені в 14 українських підприємств. З іншого боку, україн-
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ський бізнесмен С. Тарута купив одну з найбільших у Македонії бу-
дівельних компаній «Бетон», а група іншого українського бізнесмена 
К. Жеваго «Фінанси та кредит» у 2006 році – підприємство «Skopski 
Legury», яке є одним із провідних у Європі виробників нікелю та хрому. 
Український акціонерний банк «Аркада» офіційно заснував ТОВ «Ар-
када – Македонія» – перший суб’єкт господарювання на македонській 
території, у якому 100 % капіталу належали українській установі.

Досягненням особливої важливості останніх років є створення 
македонсько-української Торговельно-промислової палати в Скоп’є, 
яка співпрацює з відповідною торговельною палатою в Києві і зі спіл-
ками виробників України. У 2010 році українськими компаніями було 
підписано два важливі контракти на загальну суму майже 12,5 млн 
євро. Це поставки міських автобусів до Македонії (ТОВ «Львівські 
автобусні заводи») і проектування 160 км газопроводу (ВАТ «Укр-
газпроект»). Ці контракти помітно сприяли диверсифікації україн-
ського експорту до Республіки Македонія. У серпні 2011 року ЛАЗ 
завершив поставку 80 автобусів марки А183 для македонської столи-
ці – м. Скоп’є.

Важливим напрямом двостороннього українсько-македонського 
співробітництва є взаємодія в культурно-гуманітарній сфері. Куль-
турна, релігійна, мовна та етнічна близькість двох народів обумовлює 
взаємну зацікавленість у розвитку культурно-гуманітарних контактів 
широкого спектра. Їх практичною основою є Програма співробітни-
цтва у сфері культури між міністерствами культури України й Маке-
донії на 2010–2014 роки, підписана 3 листопада 2010 року в рамках 
офіційного візиту до Києва прем’єр-міністра Республіки Македонія 
Н. Груєвського.

Крім цього, розвитку співпраці в культурній та гуманітарній сфе-
рах обох країн сприяють організації українців у Республіці Македонія. 
Більшість етнічних українців у Македонії – це спадкоємці емігрантів з 
колишніх Російської та Австро-Угорської імперій, переселенці на Бал-
кани в часи громадянської війни 1917–1922 років, двох світових воєн. 
Інша частина українців – це переважно жінки, які переселилися до Ма-
кедонії з колишнього СРСР (після 1991 р. – з України) у результаті так 
званої шлюбної міграції. У 1994 році вже в незалежній країні чисель-
ність українців становила дещо більше 100 осіб, а русинів – лише 11. 
За даними останнього перепису населення в Македонії 2002 року, 
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українців налічувалося 136 осіб, а русинів – 24. За останні десять років 
кількість українців, які постійно живуть у Македонії, збільшилася при-
близно вдвічі, переважно за рахунок переселення українських дружин 
на місце проживання їхніх чоловіків – громадян Македонії, і становить 
приблизно 300 осіб.

У столиці Македонії м. Скоп’є офіційно зареєстровано дві ор-
ганізації, у яких є члени зі складу етнічних українців, – Товариство 
українців Республіки Македонія ім. Лесі Українки (Здружениє на 
украjинците во Республика Македониjа «Лесjа Украjнка»), офі-
ційно зареєстроване у 2003 році, і Товариство македонсько-україн-
ської дружби і співробітництва (Друштво за македонско-украjинско 
приjателство и соработка), засноване 1995 року. Сфера діяльності то-
вариств є досить широкою, вона сприяє співпраці між Україною та 
Македонією в галузях економіки, науки, освіти, культури та спорту. 
Внесок у розвиток двостороннього культурно-гуманітарного співро-
бітництва товариств українців є значним. Так, Товариство українців 
ім. Лесі Українки за допомогою українського Посольства надавало 
підтримку в здійсненні перекладів македонською мовою творів відо-
мих українських письменників. Одночасно у видавництві НАН Укра-
їни запланований вихід перекладу поезій відомого македонського по-
ета Кочо Рацина українською мовою.

Тим часом завдяки урядовому фінансуванню з боку України у 
2006 році були перекладені македонською мовою й опубліковані п’єса 
Т. Шевченка «Назар Стодоля», збірка перекладів поем Лесі Українки 
«Бояриня», а також збірка поезій В. Чорний-Мєшкової «Київські епі-
грами». Також перекладаються або вже перекладені македонською мо-
вою твори Г. Сковороди, І. Франка, В. Винниченка, П. Загребельного, 
О. Субтельного та інших авторів. У зв’язку із 160-річчям створення 
Кирило-Мефодіївського братства українською та македонською мо-
вами була видана брошура наукових творів Н. Наумової і В. Чорний-
Мєшкової.

Звичайно, українська культурна діяльність у Македонії репрезен-
тована не тільки українськими організаціями. На регулярній основі в 
столичному Культурно-інформаційному центрі, Центральному музеї 
м. Скоп’є проводяться літературні вечори та свята «В сім’ї вольній, 
новій...», присвячені ювілейним датам, дню народження Т. Шевчен-
ка; виставки українського живопису, книжкових видань; презентації 
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загальних експозицій робіт українських та македонських художників; 
урочисті заходи до Дня Незалежності України; виставки української 
народної творчості в навчальних закладах Скоп’є. У багатьох із цих 
заходів беруть участь не лише українці, але й македонці, відомі діячі 
науки, культури й мистецтв, журналісти, представники ділових кіл.

Серед переконливих прикладів поглиблення українсько-македон-
ських культурних зв’язків слід назвати початок вивчення македонської 
мови з вересня 2003 року у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка, проведення Днів культури України в Республіці 
Македонія у 2011 році, а також Днів культури Македонії в Україні у 
2012 році.

Серед знакових подій особливе місце займає встановлення погруд-
дя Т. Шевченка авторства відомого македонського скульптора, акаде-
міка Томе Серафимовського в центрі м. Скоп’є в травні 2009 року. По-
казово, що автор бронзового погруддя Великому Кобзареві був нагоро-
джений у 2009 році державною нагородою України – орденом «За за-
слуги» ІІІ ступеня. У грудні того самого року в приміщенні Посольства 
було проведено урочисту церемонію вручення нагороди, на якій були 
присутні представники наукової та духовної еліти Республіки Македо-
нія. Триває співпраця між Театром опери та балету м. Скоп’є та Націо-
нальною оперою України імені Тараса Шевченка. Македонська сторона 
опрацьовує пропозиції щодо співпраці також із Львівським національ-
ним академічним театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

У жовтні 2010 року македонський фільм «Перед дощем» режисера 
М. Манчевського був репрезентований на кінофестивалі «Молодість» 
у Києві. У червні 2011 року було підписано Угоду про співробітництво 
між Національним телебаченням України й македонським телевізійним 
каналом «Альфа», яка передбачає надання ліцензії македонському ка-
налу на трансляцію низки документальних фільмів про історію, куль-
туру та побут українського народу.

Постійною є співпраця між науковцями України та Республіки 
Македонія під егідою академій наук обох країн. Продовжується спів-
праця між Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадсько-
го НАН України (далі – НБУВ) та Національною університетською 
бібліо текою «Святий Климент Охридський». У березні 2011 року в бу-
дівлі НБУВ НАН України відбулася виставка наукових праць академіка 
Македонської академії наук і мистецтв – славіста Б. Рістовського.
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Уряди в Києві та Скоп’є приділяють увагу співпраці між дослід-
ницькими інститутами, університетами та освітніми закладами обох 
країн. Перспективним є нарощування співробітництва по лінії націо-
нальних академій наук України та Республіки Македонія. Цьому при-
служилися проведені в жовтні 2010 року в м. Штіп (Македонія) і у 
2012 році в Харкові українсько-македонські наукові конференції.

Дещо раніше Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етно логії ім. М. Т. Рильського НАН України присвятив один з но-
мерів журналу «Народна творчість та етнографія» македонському 
фольклору (НТЕ. – 2009. – № 3) . З іншого боку, важливим напрямом 
діяль ності Інституту стало ознайомлення македонської громадськості 
з сучасним українським мистецтвом та літературою. Так, в останні 
три роки проведено виставки вишитих робіт А. Рудницької «Україн-
ський Все світ» (у виставковому залі Національної університетської 
бібліотеки «Святий Климент Охридський»)  та робіт відомого укра-
їнського художника Р. Романишина (у приміщенні виставкового залу 
Центрального музею м. Скоп’є).

Поглибленню співробітництва підпорядкована чинна кілька років 
Угода про співробітництво між Університетом Святих Кирила і Мефо-
дія в м. Скоп’є та Київським національним університетом імені Тара-
са Шевченка. На порядку денному – вирішення питання про введення 
вивчення української та македонської мов на філологічних факульте-
тах обох університетів. На розширення взаємовигідних відносин та-
кож спрямовані підписані у 2010 році угоди про співпрацю між На-
ціональним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова в 
Києві, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, 
з українського боку, і, відповідно, Штипським університетом ім. Гоце 
Делчева – з македонського. Аналогічною є також угода від 16 березня 
2011 року між Ніжинським державним університетом імені Миколи Го-
голя і Битольським університетом ім. Святого Климента Охридського.

Таким чином, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що 
українсько-македонські відносини розвиваються по висхідній і за най-
ширшим спектром: в економічній, науково-технічній, культурній та 
гуманітарній сферах. Ці відносини базуються на глибоких культурно-
історичних зв’язках наших народів і прихильності їх до демократії. Ни-
нішні рівень і обсяг відносин розвиваються у вимірах добросусідства й 
покликані слугувати зміцненню миру та незворотності демократичних 
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змін на континенті. Двосторонні зв’язки України й Республіки Македо-
нія покладено в контекст геополітичних змін, вони покликані відіграти 
істотнішу роль і вагоме значення в міжнародних відносинах Європи.

Розвиток по висхідній українсько-македонських взаємовідносин 
кореспондується зі здійсненням курсу офіційного Києва на економічне 
зближення з балканськими країнами в контексті європейської інтегра-
ції. Україна здатна брати найактивнішу участь у врегулюванні проблем 
Балканського регіону як миротворець і потужніше закріпитися в соці-
ально-економічному й освітньо-гуманітарному просторі Македонії та 
інших країн Балканського регіону.
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Олена КУРТАНІДЗЕ, 
Валентина МАРДЖАНІШВІЛІ

ГРУЗИНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ 
ЗВ’ЯЗКИ РАДЯНСЬКОГО ТА  

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ЧАСУ *

В історії грузинсько-українських літературних зв’язків значним є 
етап, що вибудувався за радянських часів. Він характеризується різно-
плановістю літературних взаємин як на державному, так і на осо-
бистісному рівнях. Письменники радянського періоду вважали себе  
нащадками попередніх українсько-грузинських літературних традицій, 
закладених творчістю митців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Розвитку літературних контактів у Грузії значною мірою сприяв Тбі-
ліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі. З 1940 року 
тут читався курс історії української літератури, яку викладав відомий 
письменник і перекладач Міхеїл Кенцурашвілі (літ. псевдонім – Іаса-
мані). Після його смерті справу продовжили Отар Баканідзе та Тенґіз 
Буачідзе. З 1964 року розпочався активний обмін студентами між Ки-
ївським і Тбіліським університетами, завдяки чому з’явилася плеяда 
висококваліфікованих талановитих перекладачів, розширилося коло 
літературного співробітництва. У цей період уперше відбулася декада 
української літератури в Грузії, до організації й проведення якої актив-
но підключився Тбіліський університет. Наслідком цих заходів спочат-
ку стало створення клубу «Україна», а згодом – кафедри національних 
літературних взаємозв’язків та літературного перекладу.

Мета Клубу полягала у вивченні й популяризації української літе-
ратури, перекладацькій діяльності й підготовці фахівців. Починаючи з 
1970 року Клуб постійно влаштовував літературні та ювілейні вечори, 
а 1971 року започаткував традицію видавати двомовні збірки творів в 

* За матеріалами дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Plat-
form «Переклади з української мови грузинською мовою з 1991 до 2012». Підготу-
вали Олена Куртанідзе, Валентина Марджанішвілі (лютий 2013 р.).
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оригіналі й перекладі. Першою з них була «Світла, світла» Лесі Україн-
ки, видана 1971 року на честь 100-річного ювілею поетеси. 

Тривалий час постійним секретарем Клубу була доцент Нія Абе-
садзе – автор низки статей про українсько-грузинські літературні вза-
ємини, декількох телепередач про українських письменників, а також 
кваліфікований фахівець з художнього перекладу, міжлітературних 
контактів. Високий рівень її перекладів було відзначено на Всесоюзній 
нараді перекладачів української літератури в Києві 1982 року. Твори 
українських авторів у перекладі Нії Абесадзе друкувалися на сторінках 
газет і журналів («Літературулі Сакартвело», «Саундже», «Ціскарі»), 
у всіх двомовних виданнях Клубу, а також вийшли окремою збіркою 
«Добридень тобі, Україно!». Ця збірка ознайомлює читачів із творами 
П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, Л. Костенко, І. Драча, В. Коро-
тича, М. Вінграновського, Б. Олійника, Н. Кащук. 

Кафедру національних літературних взаємозв’язків і літературного 
перекладу, де основним напрямом стала україністика, було створено 
1975 року. Проведення наукових конференцій, відзначення ювілейних 
дат в університеті з ініціативи кафедри та за участю визначних україн-
ських діячів (у різні роки): Миколи Бажана, Олеся Гончара, Олександра 
Корнійчука, Дмитра Павличка, Івана Драча, Євгена Кирилюка, Миколи 
Жулинського, Олекси Синиченка, Петра Кононенка, Павла Федченка – 
було доброю традицією і, безперечно, впливало на подальший розви-
ток літературних взаємозв’язків.

Проте в 90-х роках минулого століття, у період гострої політичної 
й економічної кризи молодої Грузинської держави, кафедра зазнала ве-
ликих труднощів, хоча ще десятиріччя намагалася продовжувати свою 
діяльність, фактично на альтруїзмі. 

У 2007 році зусиллями її керівника, професора, доктора філологіч-
них наук Отара Баканідзе на базі колишньої кафедри було створено Ін-
ститут україністики Тбіліського державного університету за підтрим-
ки директора Національного науково-дослідного інституту україно
знавства Петра Кононенка (Київ) та Посольства України. У результаті 
діяльності кафедри, а нині – Інституту україністики видано 19 укра-
їнсько-грузинських двомовних збірок поезії: Леся Українка. Свiтла, 
свiтла. – Тбілісі, 1971; Григорiй Сковорода. Щасливий слiд. – Тбілісі, 
1972; Микола Бажан. Зливи сонця. – Тбілісі, 1974; Павло Тичина. 
Чуття єдиної родини. – Тбілісі, 1979; Максим Рильський. Ознаки вес-
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ни. – Тбілісі, 1980; Павло Тичина. Грузiї. – Тбілісі, 1981; Iван Франко. 
Каменярi. – Тбілісі, 1981; Галактiон Табiдзе. Мiсяць Мтацмiнди. – Тбі-
лісі, 1984; Добридень тобi, Україно (вiршi українських поетiв). – Тбілі-
сі, 1989; Тарас Шевченко. Кавказ. – Тбілісі, 1989; Божа благодать (вiрші 
Давида Гурамiшвiлi та Лесі Укрaїнки). – Тбілісі, 1996; Микола Бажан. 
Джерело. – Тбілісі, 2004; Давид Гурамiшвiлi. Вiрші. – Тбілісі, 2005; Та
рас Шевченко. За горами гори... – Тбілісі, 2007; Леся Українка. Надія. – 
Тбілісі, 2007; Ілля Чавчавадзе. Вітчизно кохана. – Тбілісі, 2007; Петро 
Кононенко. Сакартвело. – Тбілісі, 2009; ВажаПшавела. Орел. – Тбі-
лісі, 2011; Aндрій Малишко. Пісня душі. – Тбілісі, 2012, а також понад 
10 монографій, значну кількість наукових робіт. Особливо плідною є 
діяльність колишнього завідувача кафедри національних літературних 
взаємозв’язків і літературного перекладу, тепер – директора Інституту 
україністики, президента Клубу «Україна» Отара Баканідзе. Його перу 
належать численні видання: «Дорогами дружби» (грузинсько-україн-
ські літературні й театральні взаємозв’язки); «Українська література» 
в трьох томах (перша масштабна спроба дослідження української лі-
тератури в Грузії); монографії: «Нариси з української літератури» (від-
значена літературною премією імені Павла Тичини); «Український 
театр в Тбілісі», «Тарас Шевченко», «Іван Франко», «Леся Українка», 
«Арфами золотими», «Максим Рильський», «Микола Бажан», «Олесь 
Гончар». Останнім часом вийшли книги О. Баканідзе «Край краси й 
поезії» (Грузія в житті й творчості Олеся Гончара) (2008) та «Корифеї 
української драматургії» (2010). 

У 2012 році зусиллями директора Інституту та його молодими спів-
робітниками Ніно Наскідашвілі (доктор філологічних наук, випуск-
ниця Київського національного університету ім. Т. Шевченка), Іване 
Мчеделадзе (магістр філології, випускник Інституту україністики) 
та Софіко Чхатарашвілі (магістр філології, славіст) видано двомовну 
збірку поезій відомого українського поета Андрія Малишка з нагоди 
його 100-річного ювілею. До перекладацької творчості було залучено 
також студентів вузу. Безперечно, роботи початківців поки що не мож-
на порівнювати з відточеною майстерністю Симона Чіковані, Джансуга 
Чарквіані, Нії Абесадзе, Реваза Хведелідзе, Амірана Асанідзе, Ґіорґія 
Цібахашвілі, Константине Лорткіпанідзе, Карло Каладзе та багатьох ін-
ших, але, можливо, у майбутньому вони досягнуть високої професійної 
майстерності, властивої їх попередникам. 
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На традиційному щорічному всегрузинському конкурсі декламато-
рів поезії Тараса Шевченка (організатор – голова Української жіночої 
ради Ліна Татарашвілі), де за умовами конкурсу передбачається вико-
нання віршів генія української літератури в оригіналі та в перекладі 
грузинською, Чарквіані – постійний почесний гість і член журі. Він  
завжди підкреслює значимість цього конкурсу в популяризації Шевчен-
кового слова на грузинській землі не лише серед української молоді, 
а й серед всіх охочих долучитися до літературної спадщини Кобзаря. 
Найчастіше на конкурсі звучать переклади Джансуга Чарквіані, Симо-
на Чіковані та Рауля Чілачави. 

Рауль Чілачава – це окрема сторінка на сучасному етапі грузин-
сько-українських літературних зв’язків. Грузин за походженням, він 
багато років проживає в Україні. Майстерності його лишається тільки 
дивуватися, бо у своїх віршах однаково вміло вправляється він як своїм 
рідним грузинським словом, так і придбаним у дорослому віці – укра-
їнським. Досконале знання української мови дає можливість глибоко 
відчувати й достойно перекладати українську поезію грузинською мо-
вою й, навпаки, – грузинську українською. Сам про себе Рауль Чіла-
чава говорить: «Без Грузії – платан я без коріння, без України – ясен я 
без крони». Його перша українська збірка віршів «Саповнела – квітка 
щастя» вийшла чотири десятиліття тому – 1972 року. Сьогодні Рауль 
Чілачава – автор численних збірок поезій, перекладів, наукових дослі-
джень, публіцистичних творів, лауреат багатьох літературних премій, 
кавалер державних і міжнародних відзнак. 

Треба зазначити, що Рауль Чілачава не припиняв своєї плідної ви-
давничої діяльності в найскладніші політично-економічні часи після 
розпаду Радянського Союзу, коли значно зменшилася державна під-
тримка творчої інтелігенції в Україні. Своїми зусиллями й авторитетом 
він домагався видання як українських, так і грузинських перекладів, зо-
крема «Витязя в тигровій шкурі» Шота Руставелі, «Давидіани» Давида 
Гурамішвілі в неперевершеному перекладі Миколи Бажана, а  твори 
українських корифеїв Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки побачили 
світ грузинською в перекладах Рауля Чілачави.

У 2001 році в Києві вийшла друком двомовна збірка поезій у пере-
кладі Рауля Чілачави, до якої ввійшли твори 55-х українських авторів. 
Характерною ознакою збірки і заслугою автора перекладу є те, що у 
книзі поряд з відомими грузинській читацькій аудиторії іменами (Та-
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рас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Павло Тичина, Максим 
Рильський, Володимир Сосюра, Микола Бажан та Андрій Малишко) 
представлено значну частину до того невідомих грузинській читацькій 
аудиторії авторів (Микола Вороний, Микола Зеров, Михайло Семенко, 
Микола Хвильовий, Тодось Осьмачка, Євген Маланюк, Євген Плуж-
ник, Олена Теліга, Олег Ольжич, Богдан-Ігор Антонич, Василь Стус). 
Імена Дмитра Павличка, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Бориса 
Олійника, Івана Драча, Миколи Вінграновського та Віталія Коротича, 
що вже з’являлися в грузинській періодиці, і Василь Мисик, Петро За-
сенко, Петро Осадчук, Володимир Базилевський, Павло Мовчан, Роман 
Лубківський, Василь Голобородько, Олесь Лупій, Леонід Череватенко, 
Ганна Чубач, Леонід Горлач, Роман Лубківський, Микола Воробйов, 
Світлана Йовенко, Віктор Кордун, Борис Чіп, Микола Мірошніченко, 
Михайло Григорів, Світлана Жолоб, Софія Майданська, Микола Луків, 
Любов Голота, Анатолій Кичинський, Юрій Буряк, Василь Осадчий, 
Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Світлана Короненко – плеяда сучас-
них українських поетів.

Календар видань
1991 рік

– Леся Українка. Сім струн. Ліричні поезії та драматична по-
ема «В катакомбах». Двомовне видання / передм. й пер. Р. Чілачави ; 
ред. Г. Ціцкішвілі. – К. : Дніпро ; Тбілісі : Сабчота Сакартвело, 1991.

1995 рік
– Леся Українка. Сім струн. Ліричні поезії та драма «В катаком-

бах» / пер. Р. Чілачава ; ред. Т. Мизгаєва. Головна спеціалізована 
редакція літератури мовами національних меншин. – Перевидання. – 
К., 1995. – ISBN 5-7707-8187-4. – 150 с.

1996 рік
– Гурамiшвiлi Давид, Леся Укрaїнка. Вірші. ღვთის წყალობა / ред. : 

П. Кононенко, О. Баканідзе ; пер. Ґ. Абашідзе, І. Абашідзе, Л. Стуруа, 
А. Гапріндашвілі, Н. Абесадзе, В. Харчілава, Р. Чілачава, А. Шенгелія, 
М. Лебанідзе, Т. Джанґулішвілі, А. Асанідзе, В. Хорнаулі, В. Чхіква-
дзе. – К. ; Тбілісі, 1996. – ISBN 5-511-00729-3.

– Сухомлинський Василь. Листи до сина / пер. і ред. Нодар Басила-
дзе. – 1996.
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– Гончар Олесь. Степовий чарівник. Уривки з роману «Твій світа-
нок» / пер. С. Чочія. – Тбілісі : Накадулі, 1996.

1999 рік
– Шевченко Тарас. Вибране. Двомовне видання / пер. Р. Чілачава. 

Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних мен-
шин. – К., 1999. – ISBN 966-522-106-х. – 96 с.

2001 рік
– Серпень. 55 українських поетів / передм. і пер. Р. Чілачави ; 

ред. Т. Мизгаєва. – К. : Головна спеціалізована редакція літератури мо-
вами національних меншин, 2001. – ISBN 966-522-112-4. – 560 с.

2004 рік
– Бажан Микола. Джерело. მიკოლა ბაჟანი წყარო / пер. Ґ. Кеке-

лідзе, М. Матіашвілі, Н. Петріашвілі, Н. Наскідашвілі, Н. Чумбурідзе, 
Р. Чантурішвілі, Н. Касрадзе, Н. Бардзімашвілі, А. Копаліані, Л. Немса-
дзе, З. Кітіашвілі, Ш. Амісулашвілі, Ґ. Хухашвілі, С. Чіковані, К. Ка-
ладзе ; ред. кол. О. Баканідзе, Р. Хведелідзе, Р. Чантурішвілі. – Тбілісі, 
2004. – ISBN 99940-12-67-3.

2005 рік
– Велика Трійця: Шевченко Тарас. Франко Іван. Леся Українка / пе-

редм. і пер. Р. Чілачави. – К. : Головна спеціалізована редакція літерату-
ри мовами національних меншин, 2005. – ISBN 966-522-064-0.  – 336 с. 

– Франко Іван. Зів’яле листя. Лірична драма / передм. і пер. Р. Чі-
лачави ; ред. Є. Русин. – Л. : Каменяр, 2005. – ISBN 5-7745-0274-0. – 
148 с.

– Українська проза XVIII–XX. უკრაინული პროზა XVIII–XX. 
Твори Григорія Сковороди, Михайла Коцюбинського, Юрія Яновсько-
го, Леоніда Первомайського, Василя Стефаника, Олеся Гончара, Івана 
Чендея, Василя Земляка, Павла Загребельного, Юрія Мушкетика, Ро-
мана Іваничука, Григорія Тютюнника, Юрія Щербака, Євгена Гуцала, 
Валерія Шевчука, Володимира Дрозда, Анатолія Колісніченка, Надії 
Ковалик / пер. Д. Асатиані ; ред. І. Орджонікідзе.. – Тбілісі : Вид-во 
ТОВ «Форма», 2005. – ISBN 99940-28-28-6.  

– Степаненко Василь. Пори року. Вірші / пер. Р. Чілачава. – К., 
2005. – ISBN 966-8652-01-0.

2006 рік
– Заклик друзям. Voco amicos / пер. Д. Гоцірідзе та ін. – Тбілісі : 

Універсал, 2006.
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2007 рік
– Довгий Олекса. Осінній ліс. Лірика / передм. і пер. Р. Чі-

лачави. –, Тбілісі : Егрісі-Дизайн-студія С. Довгого ; К., 2007. – 
ISBN 978-966-9696-2-9. – 136 с.

– Шевченко Тарас. За горами гори... ტარას შევჩენკო მთების იქით 
მთები... / ред. О. Баканідзе, Н. Наскідашвілі ; пер. А. Асанідзе, Р. Чіла-
чава, Ґ. Цібахашвілі, К. Лорткіпанідзе, С. Чіковані, Д. Чарквіані, Т. Ма-
хаурі, Н. Абесадзе, К. Чеішвілі, Н. Наскідашвілі, Р. Чантурішвілі. – Тбі-
лісі, 2007.

– Леся Українка. Надія ლესია უკრაინკა იმედი / ред. кол.: О. Ба-
канідзе (гол. ред.), Н. Наскідашвілі, Р. Хведелідзе, Р. Чантурішвілі, 
Н. Аміреджібі ; пер. Т. Ґеґешідзе, С. Ціхіселі, Л. Стуруа, М. Чутке-
рішвілі, Д. Борцвадзе, А. Ґапріндашвілі, А. Асанідзе, І. Хатиашвілі, 
А. Табатадзе, Н. Бардзімашвілі, А. Копаліані, Ґ. Цібахашвілі, Т. Ма-
хаурі, Н. Абесадзе, Н. Наскідашвілі, Р. Чантурішвілі, Р. Хведелідзе. – 
Тбілісі, 2007.

2008 рік
– Прелюдія дощу. წვიმის პრელუდია. Вірші українських поетів / 

пер. А. Асанідзе ; ред. Н. Кутателадзе. – Тбілісі, 2008. 
– Марджанішвілі Валентина. Обірвана струна. Штрихи до пор-

трета Пантелеймона Петренка. გაწყვეტილი სიმი პანტელეიმონ 
პეტრენკოს პორტრერის შტრიხები / пер. Ш. Мачарашвілі, Т. Ґуґушві-
лі. – Тбілісі : Вид-во ТОВ «Фаворит», 2008. – ISBN 978-9941-0-1031-6.

– Марджанішвілі Валентина. Українці – перекладачі «Витязя в ти-
гровій шкурі» / ред. О. Петріашвілі ; пер. Ш. Мачарашвілі, Т. Ґуґушві-
лі. – Тбілісі : Вид-во ТОВ «Фаворит», 2008. – ISBN 978-9941-0-1103-0. 

– Синюк Борис. Україна-Грузія: історичні взаємозв’язки двох наро-
дів і двох культур. Збірка матеріалів науково-практичної конференції / 
ред. кол.: Б. Синюк, М. Канкава, Д. Гамкрелідзе, Г. Чхаїдзе. – Тбілісі, 
2008. – ISBN 978-9941-0-1050-7.

– Синюк Борис. Дипломатичні, громадські та економічні відносини 
між Українською Народною Республікою та Грузинською Демократич-
ною Республікою у 1917–1922 роках / Збірка матеріалів науково-прак-
тичної конференції. Ред. кол. : Б. Синюк, М. Канкава, Д. Гамкрелідзе, 
Г. Чхаїдзе. – Тбілісі, 2008. – ISBN 978-9941-0-1049-1.

– Куртанідзе Олена, Марджанішвілі Валентина. Грузино-
українські відносини протягом одинадцяти століть (нариси з іс-
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торії) / ред. Д. Сандодзе. – Тбілісі : Вид-во ТОВ «Фаворит», 2008. – 
ISBN 978-9941-0-1032-3. 

2009 рік
– Кононенко Петро. Сакартвело. პეტრო კონონენკო საქართველო / 

наук. ред. О. Баканідзе, викон. ред. Н. Аміреджібі ; перекладачі : 
Н. Чумбурідзе, Р. Чантурішвілі, Н. Наскідашвілі. – Тбілісі, 2009. – 
ISBN 978-9941-13-126-4. 

2010 рік
– Музичко Олександр. Грузини в Одесі. Історія і сучасність / пер. 

З. Квачадзе. Проект консульства Грузії в Одесі. – О., 2010.
2011 рік

– Котляревський Іван. Енеїда. Поема. ივან კოტლიარევსკი 
ენეადა / пер. А. Асанідзе ; ред. А. Ґурґенідзе, Ш. Ходашнелі. – Тбілісі : 
Вид-во ТОВ «Джеопрінт», 2011. – ISBN 978-9941-0-3528-9. 

2012 рік
– Тичина Павло. Скорбна мати / пер. грузинською та передм. 

Р. Чілачави ; ред. Г. Донець. – К. : Літературно-меморіальний музей 
П. Г. Тичини, 2012. – ISBN 978-966-187-137-2. – 48 с.

– Малишко Андрій. Пісня душі. ანდრიი მალიშკო სიმღერა 
სულისა / ред. кол.: О. Баканідзе, Н. Наскідашвілі, Г. Цібахашвілі, 
І. Мчеделадзе, Н. Аміреджібі ; пер. : Н. Наскідашвілі, Р. Чантурішвілі, 
Н. Ларцуліані, Т. Махаурі, А. Табатадзе, Х. Ґабіташвілі, І. Мчеделадзе, 
Г. Цібахашвілі, С. Чхатарашвілі, Р. Чілачава, Т. Курдованідзе, А. Ґомі-
ашвілі. – Тбілісі, 2012. – ISBN 978-9941-13-250-6. 

***
Безцінним з боку України є внесок Петра Кононенка, Григорія Ха-

лимоненка, Олекси Новицького, Олекси Синиченка, Людмили Грицик, 
Олександра Мушкудіані, Івана Драча, Дмитра Павличка, Бориса Олій-
ника, Віталія Коротича та багатьох інших митців слова в розвиток і 
поглиблення літературних взаємозв’язків двох народів радянського й 
пострадянського періодів.
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Наталія КОНОНЕНКО

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У КАЗАХСТАНІ

Можна сказати, що Павлодар розташований на іншому від мене 
боці земної кулі. Різниця в часі між Едмонтоном, Альбертою в Кана-
ді, де я живу, і Павлодаром у Казахстані, де я провела трошки більш 
місяця влітку 2011 року, становить дванадцять годин. Отже, коли в Ед-
монтоні шоста ранку, то в Павлодарі – шоста вечора. Потрібен довгий 
час, щоб дістатися до Павлодара. Я виїхала 15 червня ввечері. Мій час 
у дорозі з пересадками зайняв 23 години і 45 хвилин.

То навіщо їхати в Павлодар? Одна з причин – це пригоди. До Павло-
дара мене привів авантюризм і багато інших причин. Із суб’єктивних – 
це бажання побачити Середню  Азію, порівняти казахський степ з укра-
їнським степом та канадськими преріями, а також прагнення дізнатися 
більше про тюркський світ.

Як і в багатьох українців, які народилися поза межами своєї країни, 
у моїй уяві існував певний романтичний образ України. Він, вочевидь, 
потребував зіставлення з реальністю. Я мала змогу задовольнити своє 
бажання побачити справжню Україну, провести тривалі польові дослі-
дження, обстежити немало регіонів країни, починаючи через декілька 
років після здобуття нею незалежності. На відміну від багатьох україн-
ців, я мала такий самий найромантичніший образ Середньої Азії. Уже 
не пам’ятаю, як воно постало. Можливо, у зв’язку з роботою над укра-
їнськими думами, епосом, де йдеться про войовничих азійських воїнів 
у степах України. А можливо, це сталося в Туреччині, під час роботи 
над докторською дисертацією. Хоч яка була причина, я мріяла поба-
чити цю віртуальну Середню Азію, яку ніколи не бачила в реальності. 
Я була заінтригована. 

Існували й академічні причини для поїздки до Павлодара. Багато сіл 
на півночі і сході Павлодара (села з назвами на кшталт «Хмельницьке») 
були заселені українцями приблизно в той самий час, коли ті прибували 
до Канади. Вивчення фольклору цих сіл могло допомогти мені глибше 
зрозуміти український фольклор Канади. Зі свого тривалого наукового 
досвіду я знала, якими важливими є порівняльні студії. Якщо розгля-
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дати адаптацію до нового місця з різних поглядів, то можна набагато 
краще зрозуміти це явище. Коли випала можливість провести польові 
дослідження в Казахстані, я погодилася. Певна річ, я вагалася. Я знала, 
що поїздка буде складною, що умови будуть важкими. Пізніше, коли 
все пішло не так як треба і грошовий переказ не дійшов, електронна 
пошта не діяла і я не змогла зателефонувати, куди треба, мої сумніви з 
приводу доцільності поїздки зросли. Однак я таки вирушила в дорогу.

Каталізатором поїздки став Другий Всеросійський конгрес з фольк-
лору в Москві, що відбувся в лютому 2010 року. Колега вмовила мене 
туди поїхати, та сама не змогла, тож усе закінчилося тим, що я була 
єдиною людиною з Північної Америки на Конгресі. Та перебування 
там – це вже інша історія. Перед Конгресом я вважала, що одним з моїх 
завдань є репрезентація фольклору слов’янського світу, зокрема Укра-
їни, у відмінному від моїх радянсько-українських колег висвітленні. 
Радянська ідеологія нав’язувала свою інтерпретацію фольклору й до-
зволяла збирати лише твори, що відповідали радянському світогляду. 
Таким чином, жанри, які тлумачилися як прояв українського націона-
лізму, наприклад історичні вірші або думи, були заборонені, і я відчу-
вала, що моїм обов’язком є дослідження цих творів, їх виконавців та 
ін., що я і зробила.

Другий Всеросійський конгрес з фольклору був репрезентований 
не лише росіянами. На ньому було багато колег з України та інших дер-
жав, які колись входили до Радянського Союзу. Публікації цих фольк-
лористів, у тому числі з Росії, були представлені на належному рівні. 
Слухаючи доповіді, я не мала відчуття їх неповноти чи заідеологізо-
ваності. Їхні праці з фольклору мали високий рівень якості. Водно-
час було очевидно, що аналогічних досліджень з фольклору в Канаді 
не було. Люди запитували мене про вивчення українських та інших 
слов’янських традицій у Канаді, і я мала визнати, що значна частина 
роботи була виконана студентами. У Канаді бракувало таких точних і 
систематичних досліджень, які здійснювали на пострадянському про-
сторі. Це усвідомлення стало причиною того, що я присвятила своє 
життя дослідженню українсько-канадського фольклору. 

Я розпочала українсько-канадські польові дослідження влітку того 
самого року. Ми з колегами з історичного факультету вирушили до ре-
гіону Піс Рівер (Річка Миру) у Північній Альберті, де зафіксували ар-
тефакти канадських прерій, фотографуючи давні сільські церкви, що 
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могли незабаром зникнути. Працюючи там, я ставила різні запитання у 
фольклорному контексті, на які ми шукали відповіді. Розпитувала про 
ритуали і свята, зокрема Різдво й Великдень. Я збирала інформацію 
про весілля, похорони і хрещення. Також фіксувала пам’ятки матері-
альної культури (напр., вишивки та інші текстильні вироби) і опитува-
ла збирачів українського народного мистецтва.

Моя робота в українській Канаді була приємною і корисною, та я 
знаю, що вона могла бути ліпшою. Особливу роль для мене відіграв 
Другий Всеросійський конгрес з фольклору. Там я зустріла Алевтину 
Цвєткову, фольклористку з Павлоградського державного університету 
ім. Торайгирова. Вона запросила мене провести польові дослідження 
в українських селах Казахстану. А моя присутність на Конгресі стала 
для неї можливістю дізнатися про канадські дослідження. Вона мала 
шанс підсилити свою позицію в університеті шляхом залучення до ро-
боти вченого з Канади. Я знаю, що вона прагнула привернути увагу 
до вивчення слов’янського фольклору в таких політичних умовах, коли 
розвиток казахської культури вважався пріоритетним, на відміну від 
інших національностей. Присутність україністів з-за кордону справді 
привернула увагу до цих питань, і в мене взяли інтерв’ю на казахсько-
му телебаченні. Візит до Казахстану став для мене шансом поїхати в 
Середню Азію. Казахський науковий проект був подібний до канад-
ського – це збір інформації про традиції та звичаї. Порівняльна частина 
мала містити дослідження як із Канади, так і з України, тому що під 
час моїх численних подорожей Україною було зібрано значну кількість 
матеріалу про звичаї. Хочу подякувати А. Цвєтковій за те, що вона не 
побоялася запросити ледь знайому жінку приїхати до неї і працювати з 
нею цілий місяць. Я також глибоко вдячна Михайлові Парипсі, голові 
Асоціації українців Казахстану за турботу про практичні та бюрокра-
тичні аспекти мого візиту. Саме він надіслав мені лист-запрошення, що 
допомогло без проблем отримати казахську візу. Я дуже ціную ефек-
тивну діяльність М. Парипси, пам’ятаючи про проблеми з іншими ві-
зами до Росії. Саме М. Парипса контактував з українськими культур-
ними організаціями по селах, готуючи ґрунт для нашого спілкування з 
офіційними особами, забезпечуючи нас помешканням та всіма іншими 
практичними потребами. 

Я багато працювала в Казахстані. Вивчала традиційні процеси й 
адаптацію до нового середовища, що було науковою метою моєї подо-
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рожі. Я також вивчала думки про пострадянський світ та зміни в ново-
створених національних державах. Я дізналася про етнічну напругу і 
ту роль, яку відіграє фольклор у житті людей незалежно від того, хто 
вони або де перебувають. 

Моя поїздка почалася з офіційних процедур. Політ до Казахстану 
супроводжувався такими проблемами, як перенесені вильоти, пору-
шення телефонного зв’язку і втрачений багаж. Коли я, нарешті, при-
була до Павлодара та після нетривалого відпочинку вирушила зала-
годжувати бюрократичні процедури, мені повідомили, що я повин на 
зареєструватися. Після довгого стояння в черзі, у результаті чого я ді-
зналася, що канадцям не потрібен дозвіл на проживання, ми разом з ко-
легою вирушили до університету, де я мала зустрітися з багатьма людь-
ми. Після цього я пішла оплачувати своє перебування – процес, який 
сам по собі був бюрократичним кошмаром. Я не могла просто підписа-
ти угоду про оплату мого проїзду та проживання; до від’їзду з Канади я 
повинна була послати лист зі свого університету з офіційним підписом 
і штемпелем. Оскільки штемпель не застосовують в оформленні канад-
ських документів, було складно знайти щось подібне на його заміну. 
Листа одразу надіслали до Казахстану, позаяк факс не працював. Цей 
офіційний лист (у трьох примірниках) ішов майже місяць, що змусило 
нервувати і мене, і сторону, що запрошувала. Та він надійшов вчасно, і 
я оплатила завчасу усталену ціну за перебування.

Необхідність слідувати протоколу супроводжувала мене й далі. 
У кожному селі, яке ми відвідували, я мала зустрічатися з місцевими 
головами і  керівниками району. Якщо керівника не було на місці в день 
мого приїзду, я мала це зробити пізніше, навіть якщо це заважало моїй 
роботі, проте уникнути офіційних процедур не вдалося. Наприкінці 
свого перебування я мала повернутися до університету на офіційну це-
ремонію закриття, що було для мене обтяжливим, бо мала спакувати 
речі і зробити копії всіх своїх документів. По завершенні офіційного 
прийому я отримала в подарунок оригінальний казахський одяг.

На жаль, подібні церемонії займали багато часу, а я мала тільки 
місяць для роботи. Також у мене було відчуття, що я постійно пере-
буваю під наглядом, що за кожним моїм кроком стежать. Це нагадало 
радянські часи. Та хоч якими неприємними були ці формальності, вони 
мали свої переваги. Оскільки поїздка була офіційною, ми завжди мали 
де зупинитися. Іноді нам надавали транспорт для поїздок. Люди були 
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підготовлені до зустрічі з нами, і ні мені, ні А. Цвєтковій не доводилося 
пояснювати мету нашого приїзду. Часто місцеві чиновники призначали 
кількох людей для інтерв’ю з нами. Порівнюючи ці дослідження з укра-
їнськими, де я могла вільно пересуватися (прибуття до села без попе-
реднього повідомлення, без адрес і впевненості, що ми знайдемо місце 
для ночівлі), я дійшла висновку, що офіційна підготовка мого візиту до 
Казахстану дійсно мала певні переваги. Навіть постійне відстежування 
і контроль мого місцезнаходження мали позитивні результати. 

У Казахстані мене вразив брак споживчих товарів, особливо за-
хідних. У Павлодарі, і навіть в Астані, немає мережі McDonald’s. Ви 
не можете придбати кока-колу, у той час як українські соки та горілка 
доступні, а місцеве пиво досить смачне. З імпортних товарів є одяг і 
техніка, та переважно із сусіднього Китаю чи Близького Сходу, наба-
гато менше товарів з Європи, зовсім нічого з Канади чи Сполучених 
Штатів. Офіційна причина відсутності споживчих товарів – це політи-
ка протекціо нізму, яка не допускає конкуренції іноземних товарів з ка-
захськими, маючи на меті зростання економіки Казахстану. Можливо, 
це спроба ізоляції населення від Заходу. Важко щось стверджувати, бо 
це не обговорювалося. Ще можу сказати, що більшість телевізійних 
шоу є місцевими або російськими.

Незважаючи на те що люди в Казахстані мало знають про життя на 
Заході, вони бачать економічне процвітання власної столиці, подібної 
до будь-якого західноєвропейського міста. Існує разючий контраст між 
сільською місцевістю і Астаною. У багатьох селах немає доріг, і люди 
їдуть бездоріжжям. Електрика була в усіх селах, які я відвідала, але 
не було газу, окрім балонного, не було й сантехніки, крім водяних на-
сосів. Водночас в Астані красиві і яскраві будинки з вітражами, що 
відбивають сонячні промені, вигадливі клумби в стилі казахського де-
коративного мистецтва. Є центри відпочинку та розваг із критими ба-
сейнами й мініатюрними копіями всесвітньовідомих пам’яток, таких 
як Статуя Свободи. Є оглядова вежа, з якої можна побачити осяйну 
панораму міста. Та, здається, люди не обурюються контрастом між Ас-
таною і селами. Очевидно, вони пишаються Астаною, сподіваючись, 
що покращання дійде до села. 

Антропогенні фактори є не єдиним чинником, що визначає життя 
в Казахстані. Клімат і рельєф тут дуже важливі. Це земля із суворим 
кліматом. Область, де я була, рівнинна, там мало дощів. Озер і ставків 
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дуже мало, і багато з них солоні й не придатні для пиття, довкола мало 
рослинності. Улітку температура може досягати сорока градусів, узим-
ку це може бути мінус сорок. Дмуть дуже сильні вітри, що збивають з 
ніг. Особливо немилосердні зимові бурани та снігові бурі. Дерева рос-
туть тільки вздовж берегів річок і по селах, де вони певною мірою за-
хищені від вітру. Були спроби для захисту від вітру висадити дерева ря-
дами, що успішно зреалізовано в українських степах. Але в казахських 
степах ці дерева перетворилися на ряди почорнілих пеньків. Важко 
передати почуття покинутості, яке виникає на широких просторах Ка-
захстану. Нескінченні горизонти й безлика земля. Проте найсильнішим 
враженням було відчуття потрапляння на край світу, яке я пережила 
там, де закінчилося село. У самому селі, з його будинками і рослинніс-
тю, є вулиці, люди і тварини. Та коли ви добираєтеся до кінця села, як 
я в пошуках респондентів, то бачите, що світ ніби закінчується. Село 
закінчується, вулиця закінчується, а далі – усуціль степ, степ безмеж-
ний, бурий, з випаленою сонцем травою; він простягається, наскільки 
може сягнути око. Ніде ні будинків, ні дерев, ні тварин – геть нічо-
го. Подеколи десь дуже далеко з’являлася чорна пляма – стадо великої 
рогатої худоби. Іноді, ближче, виднівся на горизонті самотній силует 
коня – красиве видовище, що увиразнює безкрайність степу.

Зайве нагадувати, що вирощувати рослини тут дуже складно, тому 
повсюдно використовують системи зрошування. Тут успішно вирощу-
ють пшеницю і розводять велику рогату худобу й овець. М’ясо останніх 
споживають переважно казахи, слов’яни надають перевагу яловичині. 
Харчування складається з різноманітних страв із тіста та м’яса, що ви-
дається не таким поганим, поки не попробуєш м’яса, часто жирного, 
з вареним тістом і майже без овочів три рази за день – на сніданок, 
обід та вечерю. Манти й пельмені, дві страви з меленим м’ясом, можна 
приготувати на обід, а також підігріти на вечерю та сніданок. Однак це 
дуже одноманітне харчування, і тільки провівши місяць у Казахстані, 
я зрозуміла наскільки смачна кукурудза чи брокколі. Фруктів у них не-
має. Сільські жителі в садах вирощують такі ягоди, як полуниця, мали-
на і суниця, але ніхто не їсть їх сирими. Місцеві варять з них варення,  
яке споживають разом із чаєм з молоком або сметаною.

Казахстан – це дуже велика країна, яка посідає дев’яте місце у сві-
ті за площею, проте вона малонаселена. Тут є мінеральні ресурси, наф-
та й газ, але при цьому країна небагата. Розпорошеність населення  
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Казахстану, рівнинний рельєф, віддаленість від Москви та його не-
європейське населення спонукали радянський уряд вибрати його міс-
цем випробування атомної бомби. Поблизу Семипалатинська, недале-
ко від Павлодара, упродовж 1949–1989 років було здійснено близько 
460 ядерних вибухів. Ядерні випробування призупинено, та наслідки 
залишилися, тут усе ще борються із забрудненням. У Павлодарі є алю-
мінієвий завод із трьома величезними трубами, які постійно в повітря 
викидають отруйні речовини. Це викликає побоювання щодо їх впли-
ву на здоров’я, однак вибір між здоровим населенням і економічним 
процвітанням вирішується на користь останнього. Під час поїздок 
Казахстаном я бачила інші заводи, труби яких ніби торкалися хмар і 
розповсюджували бурий смердючий дим. Я не могла не зауважити по-
ганого стану здоров’я людей, високого кров’яного тиску, болю та про-
блем з опорно-руховим апаратом. Чи викликано це забрудненням? Без 
регулярних обстежень неможливо сказати напевно. Те, що я побачи-
ла, може бути також результатом поганого медичного обслуговування, 
особливо у важкодоступних селах.

Люди тут мужньо протистоять ситуації. Забруднення є одним з 
багатьох несприятливих факторів для життя в Казахстані, проте люди 
пишаються тим, що вдалося подолати такі проблеми. І клімат, і забруд-
нення довкілля стали справжніми випробовуваннями. Ставлення до за-
бруднення схоже зі ставленням до економіки. Люди були оптимістично 
налаштовані, адже сподівалися, що за умови незалежності Казахстану 
проблеми будуть вирішені.

Українські села
Ті села, які я відвідала, називалися українськими. Їх засновува-

ли українці понад сто років тому після столипінських реформ. Петро 
Столипін, міністр сільського господарства Росії, а пізніше – прем’єр-
міністр, закликав селян заселяти території навколо Павлодара, даючи 
їм приватну власність на землю. Він сподівався перетворити селян на 
фермерів-капіталістів, які б підтримували царське правління. Ці сто-
липінські реформи привели селян з України до Казахстану. В історі-
ях, які я чула, описувалась мужність перших поселенців. Це, зокрема, 
оповіді про чоловіків, які на неродючих землях зводили хати з дерну, 
буквально відвойовуючи простір у степу, а згодом перевозили до себе 
сім’ї. Імена засновників відомі в більшості сіл, і нинішні жителі пи-
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шаються тим, що походять від них. Побутують також цікаві легенди 
про самого Столипіна. Багато людей твердило, що він насправді по-
бував у цих селах одразу по заснуванні в 1908–1909 роках і схвалив 
побачене. Про село Красилівка подейкують, що так його назвав сам 
Столипін. 

Наступні міграції українців розпочалися в 1930-х роках у зв’язку з 
Голодомором. Казахстан тоді теж переживав голод,  а наслідки рекві-
зиції не були такими серйозними. Росіяни також прибували до Казах-
стану, хоча, здається, це в різні періоди. Великий приплив населення 
відбувся під час Другої світової війни. Казахстан був не лише місцем 
небезпечних ядерних випробувань, а й місцем заслання для людей, ви-
знаних радянським режимом небезпечними, а саме – етнічних німців, 
особливо тих, які жили вздовж Волги. Депортованих німців висилали 
до українських сіл. Остання велика хвиля поселенців прийшла разом 
з програмою освоєння цілинних земель наприкінці 1950-х і на почат-
ку 1960-х років. На заклик Хрущова перетворити казахські степи на 
основні зернові області прибули люди з України, Росії та інших країн 
Радянського Союзу. 

У діаспорі вважають, що українці в Казахстані були жертвами, за-
сланими туди радянською владою. Українці, особливо навернуті у про-
тестантизм, асоціювалися з Німеччиною й були заслані до Казахстану 
в радянські часи, та вони їхали і в інші регіони, крім Павлодара. Люди 
в селах навколо Павлодара не були ані депортованими, ані жертвами, 
вони були цілком іншими. Вони вважали себе хоробрими піонерами, 
підкорювачами диких земель. Ці люди самі відповідали за своє вижи-
вання. Одна жінка, у котрої я брала інтерв’ю, була головою української 
бригади, яка будувала елеватор. Вона зустріла тут свого майбутнього 
чоловіка й залишилася тут жити, вона пишалася своєю працею і своїм 
внеском у розвиток села. І якби не готовність місцевого населення зми-
ритися із забрудненням, його оптимістичне світосприйняття заслугову-
вало б високої оцінки. 

Останнім часом в селах постали нові проблеми. Після розпаду Ра-
дянського Союзу багато етнічних німців виїхало до Німеччини. Більша 
частина сіл спорожніла внаслідок цієї міграції, залишилися зруйнова-
ні будинки і пустища. Фермерські господарства, елеватори, заводи не 
працюють. Водночас у різних селах навколо Павлодара я спостеріга-
ла значні відмінності. Радянський Союз виробив відносно ефективну 
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систему обробки землі. Сімейні ділянки були маленькими, і селяни 
працювали у великих господарствах, засіваючи величезні ділянки зем-
лі пшеницею, ячменем, гречкою і навіть кукурудзою. Господарствам 
належали тисячі голів великої рогатої худоби. Землю приватизували 
після отримання Казахстаном незалежності. Люди брали приватні на-
діли, та їх кількість значно зменшилася у зв’язку з від’їздом німців, 
села почали занепадати. Однак колективні господарства процвітали. 
Так, в Орлівці нащадок українських поселенців Поляков, голова кол-
госпу за радянської влади, керував колективним господарством як кор-
порацією, у якій кожен житель мав свою частку. В Орлівці вулиці чисті 
й охайні, поля оброблені під паром. У селі є 8000 голів великої рога-
тої худоби, м’ясної й молочної породи. Тут розроблено цікаву методу, 
коли стадо ціле літо  пасеться в степу, а доярок і доїльне обладнання 
транспортують до корів. Вочевидь, ніхто не покидав Орлівки і тут не-
має порожніх будинків. У деяких селах, за прикладом Орлівки, люди 
живуть порівняно добре. Деякі з них перейшли від вирощування ве-
ликої рогатої худоби до малої, такої як птахи. Люди, котрі вирощують 
сотні гусей і курей, продають їх на м’ясо. Ці фермери мають також 
щонайменше декілька голів великої рогатої худоби і продають смета-
ну й вершкове масло та інші молочні продукти. Рівень селян зростає, 
якщо хоча б один член родини має роботу поза фермою, наприклад, у 
сільській адміністрації або школі. 

Я багато чому навчилася в Казахстані й довідалася не лише про 
вирощування курей, сепарацію молока або облаштування систем зро-
шування помідорів. Я дізналася про фольклор і культуру. Порівняв-
ши побачене з Канадою та Україною, я зрозуміла, що таке культурна 
адаптація. Та гадаю, що однією з найважливіших речей, про які я ді-
зналася, було те, що кожен географічний регіон розвиває власну куль-
туру і фольклор. 

Українці в Казахстані розвинули унікальну культуру. Ця культура 
різниться від села до села, але є досить послідовною, щоб зрозуміти, 
що на півночі Казахстану існує українська культура. Люди розмовля-
ють мовою, яку вони називають «хохляцькою». Це суміш української 
та російської мов, але не суржик, подібний до того, що трапляється в 
Україні. Звичаї, такі як весілля, також поєднують українські і російські 
елементи, але, як і мова, вони різняться від того, що я бачила деінде. 
Постійне дотримання традицій від села до села дозволяє припустити, 
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що це місцева традиція з варіантами, яка має достатньо спільних рис, 
аби ідентифікувати її як локальний тип. 

У Канаді практичні міркування відіграють важливу роль у форму-
ванні місцевої традиції. У Канаді, де один сільський священик служить 
у 10–15-ти церквах, Святвечір може святкуватися в переддень Різдва 
або на Різдво, або за кілька днів до чи після Різдва, залежно від того, 
коли священик може відвідати певний прихід. Храм, або «Празник» – 
це особливе свято, що відбувається в день святого, на честь якого 
названа церква. Якщо день святого припадає на зиму, то може пере-
носитися на літо, бо взимку сільськими дорогами важко дістатися до 
церкви. Проводи, день пам’яті предків відзначаються через тиждень 
після Великодня, та інколи й улітку, декілька тижнів поспіль після Ве-
ликодня, а іноді після П’ятдесятниці. У цей день люди, які виїхали із 
села, приїжджають туди, щоб відвідати могили рідних. Це велика по-
дія, вона часто поєднується з Храмом, хрещенням та весіллям, часто за-
планованими на той самий день. Єдиний день, який не може збігатися з 
Проводами, це похорон. У Канаді переважає практичний підхід, бо тут 
відсутній магічний світогляд і обряди носять соціальний характер і не 
несуть функції впливу на майбутнє.

Через важкі умови життя магічні елементи у світогляді жителів 
Казахстану переважають більше, ніж в Україні. Незважаючи на це, об-
ряди виконуються з практичних міркувань. У  містах Канади попу-
лярне святкування Маланки, бо це додатковий вихідний, у Казахстані 
таким великим святом є Масляна, перед Великим постом. Вибір саме 
цього свята не є вмотивований важливістю посту для місцевого насе-
лення. Насправді піст значною мірою ігнорується, імовірно, тому що 
тут немає овочів і бобових, які б замінили м’ясо і молочний білок, що 
становить важливу частину раціону в Казахстані. Масляна, очевидно, 
вийшла на перший план і стала подією, що відзначається не лише в 
домівках, але і в центрі села разом з офіційними особами, школярами 
й односельчанами, тому що збігається зі святом Навруз – Новий рік, 
який святкують казахи. Відзначення українського свята разом з казах-
ським, з акцентом на останньому, стало можливим за часів нової і не-
залежної казахської влади.

У Казахстані бракує священиків, унаслідок чого багато сіл не має 
ні церкви, ні священика. Практичне розв’язання ситуації для селян 
полягає в самостійному виконанні різних обрядів, включно з таким 
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важливим, як хрещення. Весілля можуть відбуватися без священика. 
Часто здійснюється реєстрація, яка може відбуватися до весілля, як в 
Україні, або після весілля, іноді тривалий час після весілля. Видається, 
що це не має значення, проте народний компонент весілля зберігаєть-
ся. Либонь, найцікавішим є перебіг обрядів на Йордана або Хрещення. 
У цей день вода освячується в церкві і люди несуть її додому, щоб 
вживати в разі хвороби. Вони тримають її для висвячення дому, худоби 
і будь-якої ситуації, де необхідна Божа допомога. Якщо в селі немає 
церкви, то ніде дістати води на Водохреще. Вирішення цієї проблеми 
дуже просте. Люди йдуть до криниці напередодні свята, щиро вірячи, 
що вона має магічні властивості. Так, мені й сільські, і міські жителі 
доводили, що вода має особливі магічні й цілющі властивості. Як до-
каз вони наводили факт, що водохресна вода, на відміну від звичайної, 
не псувалася: у ній ніколи не утворюється ні осад, ні водорості. Деякі 
люди казали, що просто набирати воду напередодні 19 січня недостат-
ньо, потрібно виконати певні дії. Слід набирати воду в певний час, як 
правило, опівночі, а також о 4-й і 6-й ранку. Дехто твердив, що воду 
необхідно залишити на вулиці на декілька годин, щоб світло місяця і 
зірок надали їй небесної сили. А ще казали, що воду необхідно набира-
ти або розливати в той час, коли була б служба. Віра в цілющі власти-
вості водохресної води набула широкого розповсюдження. Я фіксува-
ла її серед віруючих і атеїстів, які мали магічний світогляд. І не лише в 
середовищі сільських жителів, а й у містах. І городянин-інтелектуал, і 
атеїст клялися водохресною водою й наводили мені багато прикладів 
втручання надприродних сил в матеріальне існування. Тож, ми не мо-
жемо впевнено твердити, що магічний світогляд властивий лише не-
освіченому сільському мешканцю. 

Подібне поєднання практичного і магічного існує й на терені народ-
ної медицини. Народна медицина оперує, окрім святої води, різними 
травами і настоянками з них. До цієї категорії належать фізичні маніпу-
ляції, вправлення кісток. Спостерігається також широке використання 
чарів і магічних дій, таких як обтирання обличчя дитини, хворої на 
кольки, помиями або виворітною стороною фартуха чи спідниці. Деякі 
із цих чарів або дій мають виконуватися знахарем, та не всі цього до-
тримуються. За відсутності таких люди записують перебіг дій і слова, 
промовляють замовляння і виконують магічні дії самі. Ліки вживають 
для полегшення людських страждань, а також для домашньої худоби, 
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особливо великої рогатої, ураховуючи її важливість для місцевої еконо-
міки. У Казахстані люди неохоче говорять про різні магічні практики, 
однак вони показували мені книги з магії і дозволили сфотографувати 
їх. Для них вони не були чимось особливим. Це принципово відрізня-
ється від ситуації, яку я спостерігала в Україні, де магічні практики, ча-
клування і магічні дії численні, але потаємні. На відміну від Казахста-
ну, в Україні люди не хотіли визнавати, що займаються магією. Мож-
ливо, це результат переслідування віри, яке було сильнішим в Україні, 
що знаходилася ближче до центру  Радянського Союзу, ніж віддалений 
Павлодар. Відмінність цих явищ між Україною і Казахстаном є вельми 
цікавою й потребує подальшого вивчення, оскільки люди в Казахстані 
пояснюють, що джерелом їх магічних знань є Україна і, справді, про-
демонстровані записи з виконання магічних дій були написані україн-
ською мовою, а не «хохляцькою». 

Люди в Казахстані серйозно сприймали магію і повністю вірили 
в ефективність ритуальних дій. Водночас вони ставилися до ритуалів 
як веселої гри, шанс добре провести час. Між Україною, Канадою і 
Казахстаном існують деякі спільні обрядові елементи, такі як шлюб-
ні обряди. Постійним елементом, який люди пам’ятають і який по-
вторюється у тій чи іншій країні – це переодягання на весіллі. У всіх 
трьох країнах за урочистою частиною весілля слідує гумористична з 
переодягненими нареченим і нареченою. Відмінним елементом є пере-
одягнена фальшива подружня пара, а постійною рисою – частування 
краденою їжею. Люди відчували, що весілля було важливою й урочис-
тою подією, але не під час усього перебігу. Відсутність послідовності 
подій нікого не турбувала і навіть деструктивна поведінка, скажімо 
крадіжка курей і колупання печі, була прийнятною. Комічні й деструк-
тивні елементи присутні не лише на весіллях, але і в календарних об-
рядах, таких як Різдво і Масляна. Люди навіть говорили про необхід-
ність жартів під час похорону, щоб розважити померлих, і особливо це 
було важливим під час омивання тіла. Серйозний підхід до ритуалу не 
виключав легковажності.

Упродовж своєї професійної кар’єри я прагнула зрозуміти, чому 
фольклорна традиція зберігається такий тривалий час. Під час мандрі-
вок мені стало зрозумілим, що фольклор поліпшує світосприйняття. 
Можливо, переваги фольклору особливо яскраво виявилися на тлі су-
ворого природного  життя Казахстану. Більш веселими й доброзичли-
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вими виявилися мешканці сіл, де фольклор зберігся краще й активно 
практикується. У деяких селах ніхто не вмів вишивати і вишиті матеря-
ми чи бабусями речі були реліквіями. Коли я запитувала про вишивку, 
люди відповідали, що це справа минулого, і давні речі не вписуються 
в інтер’єр будинків. Тому вони віддавали їх до місцевих музеїв. Та в 
с. Рождественка люди, за прикладом місцевих жительок Клавдії Тере-
шиної і Євгенії Бікоцерківець, яка переїхала із села в Україні, виши-
вають традиційні рушники, візерунки на подушках і доріжках. Вони 
також займаються сучасною адаптацією рукоділля, а саме вишитими 
картинами. Багато з них відображає життя в Україні, але більшість кар-
тин містить сучасні і характерні для цього регіону мотиви, такі як міс-
цеві квіти і навіть мечеть. Жінки в с. Рождественка теж дуже веселі. 
Їхнє село не таке процвітаюче, як Орлівка, але й не таке занедбане, як 
Красилівка. Але жінки помітно щасливіші, ніж ті, які не займаються 
ремеслами. Слід зазначити, що в Північній Альберті є жінки, також ви-
шивальниці чи ткалі; тут поширені й інші ремесла, наприклад в’язання 
гачком і вишивання картин з канадськими пейзажами.

Вишивка є лише одним з виявів народних традицій, які сприяють 
душевному й фізичному благополуччю людини. У кількох селах є гру-
пи людей, які збираються разом для співів. Деякі з цих груп формально 
організовані працівниками будинків культури. Люди збираються разом, 
щоб співати для свого задоволення. Вони також виступають на різних 
святах та інших заходах, де вони не тільки співають, але й демон-
струють свою майстерність у народних ремеслах і приготуванні їжі, 
влаштовують різні змагання. Деякі групи збираються в неформальній 
обстановці. Так, у Хмельницькому кілька вдів збираються поспівати 
й поспілкуватися. Ми приєдналися до них на святкування дня наро-
дження, де було багато їжі, напоїв і співу. І формальні, і неформальні 
групи, як правило, багатонаціональні. У Хмельницькому група пере-
важно україно мовна, але включає ще двох росіянок і казашку. Вони 
виконують переважно українські пісні, хоча всі учасники також знають 
і виконують російські й казахські пісні. Збереження етнічної чистоти, 
таке актуальне для української діаспори Канади та Сполучених Штатів, 
тут не має ваги. Проте це не було проблемою і в сільській провінції 
Альберта, і люди виконували і співали те, що хотіли, незважаючи на 
етнічне походження. Етнічна чистота, збереження урочистості під час 
обрядів чи відмінність між магічним і науковим тут несуттєва.

http://www.mau-nau.org.ua



42

Справді, українська культура домінує в багатьох аспектах. Етнічна 
росіянка Алевтина Цвєткова каже, що українці цінують свою культуру 
більше, ніж інші етнічні групи. У селах, які я відвідала, українців біль-
ше, бо вони засновували село, створивши власну культуру. Принаймні 
в селах більше українських клубів, більше музичних гуртів, одягнених 
в українське вбрання. Найбільше враження справляють старі весільні 
фотографії. Аби краще зрозуміти історію обрядовості, я розпитувала 
не лише про сучасні звичаї, а й про давноминулі. Я просила показа-
ти старі фотографії, і щоразу, по можливості, перефотографовувала їх. 
У Ковалівці ми брали інтерв’ю в літньої жінки, дочка якої вийшла за-
між за місцевого німця і після розпаду СРСР переїхала до Німеччини. 
Молода пара приїхала з Німеччини, щоб відвідати матір. Я запитала їх 
про весілля і чоловік, який розмовляв німецькою і мав німецьке ім’я 
Якоб Блок, показав весільні фотографії своїх старших сестер. Вони 
були одягнені в білі сукні, але на їхніх головах були віночки зі стрічка-
ми, схожими на українські. Сім’я, зберігаючи німецьку ідентичність, 
водночас не мала нічого проти українських весільних вінків. 

Проте в Казахстані існує й етнічна напруга. Коли країна була у 
складі СРСР, усі обурювалися, що росіяни отримують кращі робочі 
місця, кращу освіту, краще житло. Тепер, коли Казахстан незалежний і 
ним керує етнічний казах, інші національності ображаються на казахів. 
Практично в кожному селі є акими, і всі районні акими були казахами. 
Співробітники міліції – казахи. Прикордонники – казахи. Однак і тепер 
немало казахів, українців, росіян і німців підтримують між собою доб-
рі стосунки, так само, як колись (у часи переселення) казахи допомага-
ли українцям. У с. Успенка українська родина, у якої я брала інтерв’ю, 
мала сусідів казахів, і маленька дитина із цієї родини не тільки регуляр-
но гралася в будинку українців, але називала їх «дід» і «баба». Я жила і 
в казахських, і в українських родинах. Побутують легенди про те, що в 
давнину казахи отруювали джерельну воду повстю. Проте осуд казахів 
звучить узагальнено й абстрактно. Шанують певних людей, незалежно 
від національності.

Насамкінець хочу згадати ще декілька зворушливих історій. Я спіл-
кувалася з подружжям, яке трагічно розсталося, але потім вони від-
шукали одне одного і тепер щасливі. Я говорила із сімейними парами, 
які були разом упродовж свого довгого життя і пронесли через нього 
любов до української пісні та народних традицій. Один чоловік спився, 
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і дружина та діти покинули його. Та він видужав, дякуючи матері й 
музиці, і нині мешкає в материному будинку, який чудово облаштовує і 
полюбляє грати на акордеоні, а мати – на гітарі.

Мені справді пощастило, що люди пускали мене у своє життя, гово-
рили зі мною про свої вподобання. Коли ми незаплановано приїхали в 
Успенку, нас там не чекали. Сільський аким, який був етнічним україн-
цем, зустрів нас вороже. Однак коли я почала опитування, аким та інші 
жителі села зацікавилися – таким чином вони змогли більше дізнатися 
про себе, а також допомогли мені в дослідженнях. Потому аким запро-
понував переїхати до його будинку і сам возив нас селом. Мені дуже 
поталанило мати професію, що є корисною для інших. Це дозволяє 
мені подорожувати і вчитися. Те, що відбулося в Успенці, перекона-
ло мене, що я не просто отримую щось від своїх співрозмовників, але 
віддаю їм щось натомість. Ця стаття є першою, та гадаю, що згодом 
з’явиться багато публікацій про Казахстан. Сподіваюся, що людям, з 
якими я розмовляла, а також читачам цих рядків стануть корисними мої 
спостереження і моя робота.
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Євген ПАЩЕНКО

ХОРВАТСЬКА УКРАЇНІСТИКА

Асоціацію хорватських україністів створено 15 травня 1997 року 
в Загребі. Таке пізнє заснування пояснюється драматичними подіями, 
які супроводжували розпад СФРЮ, коли в часи Вітчизняної війни 
1991–1995 років народжувалася Республіка Хорватія. На пропозицію 
ініціативного комітету та за сприяння Посольства України в Республіці 
Хорватія створено національну асоціацію, головою якої обрано відо-
мого славіста Александара Флакера (1924–2010), який заявив про себе 
у зв’язку з заснуванням університетської україністики [12]. Українська 
тема досить широко висвітлювалася в публікаціях, організованих По-
сольством України, з ініціативи якого від заснування дипломатичної 
установи в 1995 році і до 2001 року вийшло сім спеціальних видань 
(монографії, антологія поезії, збірники, тематичні часописи) як відо-
браження ідентифікаційного процесу – репрезентація України в хор-
ватському середовищі 1. З подальшим розвитком україністики: пере-
творення в 1997 році з факультативу на студії (studij), а 2001 року – на 
кафедру, при якій функціонувала Асоціація хорватських україністів, 
остання з метою цілеспрямованого представлення хорватській науко-
вій аудиторії і широкому загалу заснувала серію видань під назвою 
«Ucrainiana croatica» (засновник і редактор – голова зазначеної Асо-
ціації Євген Пащенко, завідувач кафедри української мови і літератури 
філософського факультету Загребського університету).

Перша книга із цієї серії вийшла 2008 року перед відзначенням 
сумнозвісної 75-ї річниці Голодомору. Хоча в хорватському середови-
щі ще з 1930-х років була відома інформація про події в українсько-
му селі завдяки зв’язкам українських греко-католиків зі Львовом, ці 
відомості поступово вгасали й відновлювалися за посередництвом 
хорватської діаспори лише на початку 2000-х років. З метою ознайом-
лення із цим фактом було підготовлено книгу про Голодомор – збір-
ник перекладів українських та іноземних авторів, що набув широкого 
розголосу в країні [3].

Наступна книга – результат співпраці з українською діаспорою в 
Хорватії, насамперед із представниками греко-католицької церкви, якій 
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університетська україністика надає всебічну підтримку. Зокрема, нада-
ються наукові консультації Хорватському інституту історії в м. Славон-
ски Брод (регіон Славонія), куди український люд переміщався, залиша-
ючи попередньо заселену Боснію. Праця, що виникла з нагоди 100-ї річ-
ниці заснування греко-католицьких осередків (хорв. – župa), репрезен-
тує широку інформацію щодо українського населення на хорватських 
землях. На зразок серії «Ucrainiana croatica» згаданий Інститут історії 
започаткував серію «Etničke teme» виданням з української тематики [5].

Книга третя висвітлює проблему українсько-хорватських літератур-
них порівнянь і опублікована також у співпраці з відомим видавництвом 
«Književni krug» (м. Спліт) у серії «Бібліотека наукових праць», до редак-
ційної колегії якої входять відомі науковці з Далмації. Монографія, спря-
мована на ознайомлення хорватської наукової аудиторії з проблемами 
становлення й розвитку української літератури від бароко до наступних 
століть, окреслює перспективні теми компаративних досліджень [10].

Одним з етапів розвитку хорватської україністики стало опублі-
кування книги, у якій висвітлено ставлення відомого славіста Ватрос-
лава Ягича до України, її мови, науковців (зокрема Івана Франка), 
ідеї української незалежності. Книга також адресована сучасній сла-
вістиці, вона демонструє, як опановують деякі вчені великодержавні 
переко нання [9].

Актуальна проблема хорватської науки – етногенез – теж перебу-
ває в центрі уваги хорватської україністики, яка намагається окреслити 
сучасні досягнення української науки й запропонувати інтерпретації з 
української перспективи, що репрезентовано в книзі «Етногенез і міфо-
логія хорватів у контексті України» [6]. Оскільки дослідження мало 
значний резонанс, особливо в плані актуалізації маловивченої пробле-
матики слов’янської міфології, опубліковано друге видання – окремі 
книги: перша частина згаданої монографії [7] і третя [8]. Українська 
проблематика вийшла за межі кафедрального простору і привертає ува-
гу вчених інших дисциплін, зокрема антропології, етнології, археоло-
гії, мовознавства. На результати компаративних досліджень, які нині 
перебувають у стадії розробки, чекають фахівці обох країн.

Окрім наукової проблематики, серія «Ucrainiana croatica» репре-
зентувала також українську белетристику – переклади поезій Бог-
дана-Ігоря Антонича (з нагоди 100-річчя від дня народження поета). 
Твори переклала Дубравка Доротич-Сесар, завідувач кафедри слова-
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кістики, аналітичний текст написав відомий русист Йосип Ужаревич. 
Пeреклади отримали високу оцінку в хорватському середовищі й гідно 
представили поезію українського модерну [1]. Також опубліковано пе-
реклад роману Марії Матіос «Солодка Даруся» зі вступом про духов-
ну силу української жінки, де наголошується на потребі адекватного 
сприйняття такого образу [4].

З нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка в хорват-
ському містечку Липик 10 березня 2011 року відкрито пам’ятник як дар 
України місту, де перебував український письменник. З метою гідної 
репрезентації цього періоду в житті митця було запропоновано Дро-
гобицькому державному педагогічному університету ім. І. Франка, на-
уковцям м. Дрогобич, що має дружні зв’язки з Липиком, підготувати 
монографію. Доцент університету Володимир Галик написав працю 
«Іван Франко і хорватська культурна спадщина», яка в перекладі хор-
ватською мовою вийшла 2012 року як дев’ята книга згаданої серії [2].

Остання, десята, книга започаткувала ідею репрезентації України 
шляхом перекладу наукових праць українських учених з різних регіо нів. 
Географічно першою представлена Закарпатська область у збірнику «За-
карпатська Україна: історія – традиція – ідентичність» [11]. У книзі по-
рушено широке коло питань – від історичних до політичного русинства. 
Переклад здійснили студенти-дипломники з україністики. Триває робота 
над виданням збірника «Українські Карпати: етнологія, археологія, етно-
генез». У планах – підготовка збірника «Українська Галичина», який має 
вийти з нагоди 100-річчя від початку Першої світової війни, що відзна-
чатиметься в усьому світі. Також до кінця року очікується вихід моногра-
фії «Юрай Крижанич і Україна» (видання авторитетної установи Матица 
хорватська (Matice hrvatske)), у якій висвітлюватимуться трагічні події 
загибелі під Віднем поборника консолідації Європи Юрая Крижанича в 
боротьбі з османськими завойовниками. Та сама установа планує видати 
до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка збірку поезій, пере-
клад яких у співпраці з кафедрою здійснила академік Антица Менац.

Усі публікації здійснюються за підтримки Міністерства закордон-
них справ Республіки Хорватія у співпраці з Товариством хорватсько-
української дружби. 

Репрезентований доробок Асоціації хорватських україністів є од-
ним з відображень традиційно дружніх відносин між Україною та Хор-
ватією, що стимулюють розвиток хорватської україністики. 
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Віталій ДОНЧИК

З ОКРИЛЕНИХ 20‑х – У СМЕРТОНОСНІ 30‑ті

(сторінки історії Інституту  
літератури ім. Т. Г. Шевченка. 

1920–1930‑ті роки)

З перших днів заснування в Харкові Інституту Тараса Шевченка 
дослідження сучасної літератури було в ньому одним із основних нау-
кових напрямів. У проекті статуту Інституту зазначалося: мета устано-
ви – збирання, зосередження матеріалів і документів про життя і твор-
чість Тараса Шевченка, їх наукове дослідження «на тлі його епохи», 
популяризація, а також дослідження «взагалі української літератури й 
літературно-громадських рухів» в Україні. Серед утворюваних кабіне-
тів, переважно шевченкознавчих, також існували кабінети «дожовтне-
вої» та «жовтневої» літератури. Крім суто наукової мети, Інститут мав і 
«широке громадське завдання»: поширювати знання серед робітничих 
і селянських кіл про «історію українського письменства», упоряджати 
виставки, лекції, семінари, доповіді, друкувати каталоги та описи своїх 
матеріалів. Передбачалося також, що до кабінету «жовтневої» літера-
тури збиратимуться меморіальні речі та творчі доробки Чумака, Ми-
хайличенка, Еллана, Заливчого та інших революційних письменників 1.

Щодо «п’ятого» кабінету радянської літератури І. Айзеншток (уче-
ний секретар), зокрема, писав: «Без цього кабінету Інститут лишився 
би будівлею без даху: адже не можна говорити за причини, забуваючи 
за наслідки, не можна досліджувати літературу минулих часів і, разом 
з тим, свідомо закривати очі на сучасність. Мусимо тримати зв’язок 
з сучасністю, бодай би за тим, щоб не опинитися десь позаду. Наша 
літературна сучасність – зокрема літературна дискусія 1925–1927 pоків – 
висунула цілу низку проблем, що конче вимагають наукової розробки. 
В атмосфері, далекій від полемічних суперечок та сутичок. Можна на-
віть сказати, що ці проблеми потребують академічного обговорення, 
хоч як це слово не дисгармонує з настроями більшості сучасних літера-
турних діячів та угруповань.
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Цей “академізм” 
викличе, між іншим, 
і більш уважне став-
лення до різнорідних 
літературних матеріа-
лів, що гинуть, можна 
сказати, на наших очах 
і при нашому “попусти-
тельстві”. Архіви жур-
налів, літературних ор-
ганізацій, папери окре-
мих літературних діячів 
знищуються буквально 
кожного дня, позбавля-
ючи майбутніх дослід-
ників важливих, часом 
навіть незамінних мате-
ріалів. І в цьому відно-
шенні перед кабінетом 
радянської літератури 
стоять такі широченні 
перспективи, що нада-
ють йому одне з пер-
ших місць у всій струк-
турі Інституту» 2.

Отже, увага до про-
цесів і явищ сучасної, 
за тодішнім формулю-
ванням, «жовтневої», пізнішим – «радянської» літератури, втручання 
в літературний процес, розвиток літературної критики, звернення до 
актуальних історико-літературних і теоретичних проблем і водночас  
виконання цілого комплексу науково-популярних, пропагандистсько-
просвітницьких завдань – ці напрямки діяльності були «закріплені» в 
Інституті Тараса Шевченка відразу і послідовно реалізувалися впро-
довж наступних десятиліть через відповідні структурні утворення, які 
час від часу змінювали свою назву, але не змінювали загального «курсу» 
і спадкоємцем яких є теперішній відділ української літератури XX ст.

Віталій Дончик
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Певна річ, у перші роки всі кабінети Інституту не були укомплек-
товані численним штатом, і він «не мав змоги одразу ж повести роботу 
по всіх лініях». Але, по-перше, кадрова особливість Інституту поляга-
ла в тому, що він міг мати «дійсних членів, наукових співробітників, 
аспірантів і членів-кореспондентів, які живуть поза межами Харкова, 
але виконують певні завдання Інституту або тримають сталий зв’язок з 
ним» *, – зазначав І. Айзеншток у науковому звіті за перший рік (ЧШ. – 
1927. – № 5. – С. 204).

По-друге, науково-дослідних історико-філологічних установ, осе-
редків, де посідало своє місце і літературознавство (взяти, наприклад, 
відповідні відділи і секції ВУАН) в Україні на той час не бракувало, 
та й Інститут Тараса Шевченка мав свої філії в Києві та Одесі (ЧШ. – 
1929. – № 8/9. – С. 200, 201). «За останні роки спостерігаємо широку 
й організовану роботу історико-літературну, зосереджену в різних на-
укових установах та товариствах», – констатував П. Филипович у статті 
«Українське літературознавство за 10 років революції» 3.

І нарешті, більшість співробітників Інституту, незалежно від своєї 
першої, головної спеціальності, так чи інакше в колі власних наукових 
інтересів мала і новотворену літературу, активно виступала зі статтями 
і рецензіями в періодиці, «маніфестувала», як сказано в одному доку-
менті, «свою пильну увагу до актуальної тематики». «Науково-дослід-
на робота Інституту протягом минулого року, – констатує І. Айзеншток 
у згадуваному звіті, – не розподілялась по кабінетах: це було зроблено, 
щоб уникнути дроблення тих невеликих сил, що групувалися коло Ін-
ституту» (ЧШ. – 1927. – № 5).

У довіднику «Наукові установи та організації УРСР» окреслюється 
такий кадровий склад столичного харківського ІТШ: директор – акад. 
Дмитро Багалій (1857–1932), заст. директора – С. Пилипенко, вч. се-
кретар – І. Айзеншток. Структура: 1) кабінет дошевченківської літера-
тури; 2) кабінет біографії Шевченка (працює в складі Київської філії); 
3) кабінет вивчення творчості Шевченка; 4) кабінет пошевченківської 
літератури (працює в складі Київської філії); 5) кабінет пожовтневої 
радянсь кої літератури; 6) кабінет бібліографії. Внутрішній склад кабі-
нетів і особовий склад – у стадії організації (до 1928 р. Інститут не мав 

* Так працювали в інституті, наприклад, директор Д. Багалій, С. Єфремов, 
П. Филипович, А. Річицький та ін.
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приміщення); найближчу участь у роботі Інституту, крім вищезазначе-
них осіб, беруть: В. Коряк, А. Річицький, М. Плевако, П. Тиховський і 
А. Шамрай. Група київських дослідників: керівник філії – О. Дорошке-
вич, секретар – Б. Навроцький, дійсний член – П. Филипович, наукові 
співробітники – Б. Навроцький і М. Новицький; аспірант – А. Лебідь. 
Структура: 1) кабінет для студіювання Шевченкового життя: 2) кабінет 
для вивчення дожовтневої літератури; 3) секція для поетики Шевченка; 
4) секція для вивчення зв’язків творчості Шевченка з пошевченковою 
літературою. Протягом двох років свого існування філія працювала 
тільки в царині шевченкознавства і почасти в царині дожовтневої літе-
ратури (студіювання творчо сті Марка Вовчка) 4.

Зі «Звіту про науково-дослідчу роботу київської філії Інституту 
Т. Шевченка за 1928/29 рік»  – час, коли й у філії була заснована ко-
місія радянської літератури, – довідуємося, що на 1 жовтня 1929 рік 
її склад був такий: керівник – проф. Б. Якубський, секретар – аспі-
рант Л. Смілянський, член комісії – аспірант Л. Підгайний. Серед 
постійно залучуваних до роботи – Я. Савченко, Є. Перлін, Ф. Яку-
бовський, Р. Заклинський, Б. Коваленко, С. Щупак. Згадуються також 
аспіранти, які працювали в семінарі теорії та методології літературо-
знавства: І. Миронець, Є. Кирилюк і знову ж таки Л. Смілянський та  
Л. Підгайний 5.

Григорій Костюк (1902–2010), також один із аспірантів та спів-
робітників Інституту, у широковідомих спогадах «Зустрічі і прощан-
ня» змальовує таку кадрову ситуацію приблизно в цей час, але вже в 
ІТШ у Харкові 6: керівники кабінетів (корегуємо тодішні назви) дав-
ньої української літератури X–XVII ст. – проф. А. Шамрай; літератури 
XVIII–XIX ст. – проф. І. Айзеншток, проф. А. Шамрай; літератури кін-
ця XIX ст. – до 1917 року – проф. В. Бойко; російської та західноєвро-
пейської літератур – проф. О. Білецький, бібліографії та документації – 
проф. М. Плевако; комісії шевченкознавства – проф. ВУАМЛІНу (Все-
українська асоціація марксистсько-ленінських інститутів) А. Річиць-
кий, теорії й методології літератури – проф. В. Державин (теорія) та 
проф. О. Білецький (методологія); джерелознавства – проф. І. Єрьомін, 
М. Жінкін та М. Плевако. Кабінетом доби радянської літератури керу-
вав проф. ХІНО В. Коряк. Своїх колег, молодих науковців, аспірантів 
Г. Костюк (очевидно, не раніше 1929 р.) подає великим списком, у яко-
му – знані згодом А. Ніжинець, З. Микитенко, М. Грудницька, Р. Вер-
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ба, Ю. Лавріненко, В. Заєць, В. Бобинський, Й. Кубась, Ю. Савченко, 
О. Ведміцький, Я. Майстренко, Д. Копиця та ін. 7

За рік-два в ІТШ завершилася стадія організації; в різних матері-
алах, публікованих у журналах, зустрічаємо повідомлення про значну 
роботу, особливо у справі вивчення і видання класичної літератури 
(у співробітництві з ДВУ), збирання, нагромадження літературного ар-
хіву (і не лише творів Шевченка, а й, наприклад, В. Блакитного, місяч-
ника «Червоний шлях» тощо). «Кабінет жовтневої літератури» на чолі 
з В. Коряком розвинув, читаємо в одній з інформацій, «широкий план 
діяльності по детальному вивченню творчості пролетарських і радян-
ських письменників». Або ще: «Одеська філія всеукраїнського інсти-
туту ім. Т. Шевченка, що недавно народилася і ставить собі за мету 
вивчення й насаджування української культури в Степовій та Західній 
Україні, уже розгорнула роботу.

Крім лекцій, присвячених українській культурі, філія закінчує 
роботу з випуску спеціального збірника про одеського українського 
громадського діяча й культуртре гера М. Ф. Комарова» (ЧШ. – 1929. – 
№ 8/9).

Імена співробітників, професорів і аспірантів, фігурують у пресі 
1926–1929 pоків як імена учасників різних літературних заходів: обго-
ворень, зустрічей, вечорів – і, головне, як авторів статей, літературних 
критиків, професійних дослідників української «новітньої» літерату-
ри. Так, Ієремія Айзеншток (1900–1980), працюючи передовсім у цари-
ні шевченкознавства, часто виступає з рецензіями в «Червоному шля-
ху»: на «Спогади (1861–1907)» Є. Чикаленка та брошуру В. Гнатюка 
«Лука Гарматій і його спомини про М. Коцюбинського» (ЧШ. – 1926. – 
№ 11/12); на дві книжки В. Гадзінського, що вийшли в одеському ви-
давництві «Гарт», – «Не абстракта» та «Кінець» (ЧШ. – 1927. – № 4), 
згодом і на роман В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» 
(ЧШ. – 1928. – № 8), що вийшов 1928 року «Книгоспілці» («Літера-
турна бібліотека») з передмовою А. Річицького. До речі, саме тоді твір 
з’явився і російською мовою (вид-во «Пролетарий») у перекладі й за 
редакцією І. Айзенштока. У тому ж році він опублікував розлогу стат-
тю «Еволюція письменника (Творча путь Івана Микитенка)», в якій до-
робок останнього розглядається в насиченому літературному контексті 
і в першому розділі якої (та й упродовж усього тексту) дискутувалося 
питання про літературну критику, її завдання й особливості («крити-
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ка... мусить бути посередньою ланкою на фронті письменник–критик– 
читач. Поруч цих, основних і принципових, питань... обговорюються 
справи самих форм літературної критики»), наголошувалося на не-
одмінності аналізу художніх якостей творів, а не лише політичних, до 
чого вдаються, як правило, «критики вульгаризатори і профанатори 
мистецтва» (ЧШ. – 1928. – № 5/6. – С. 72).

* * *
Біля джерел не лише самого Інституту Тараса Шевченка, а й вивчен-

ня «жовтневої» літератури був Сергій Пилипенко (1891–1934), славно-
звісний фундатор «Плуга», журналіст, видавець, редактор відомих пар-
тійних і радянських газет, журналів, директор Державного видавництва 
України, письменник-байкар і, головне, енергійний організатор літера-
турного процесу 1920-х років. Він з часу заснування Інституту став його 
фактичним директором (принаймні в багатьох довідкових і мемуарних 
виданнях ідеться про формальне, а не реальне керівництво Інститутом 
акад. Д. Багалія, який постійно залишався активним ученим ВУАН). 
С. Пилипенко був авторитетним, шанованим культурним і партійним ді-
ячем, доброзичливою, уважною до молодих людиною 8.

«С. В. Пилипенко, – пише у своїх спогадах Г. Костюк, – не був ди-
пломованим ученим, але як директор наукової установи він зробив усе, 
що можна було в тих умовах. Він сам фактично підбирав кадри аспі-
рантів... його заходами та за всебічною підтримкою такого ентузіаста й 
енциклопедично освіченого книгознавця, як проф. Павло Тиховський, 
йому вдалося створити значущу наукову бібліотеку й згромадити цін-
ний архів. За його редакцією Інститут видавав солідні неперіодичні 
збірники “Архів” [мовиться про “Літературний архів”. – В. Д.], де пу-
блікувалось багато й на сьогодні вартісних матеріалів і документів» 9.

Ученому належать і розвідки наукового характеру – статті про 
О. Олеся, А. Тесленка, І. Франка, Лесю Українку, В. Стефаника та ін. 
Але його домінантний інтерес до сучасного йому письменства, до лі-
тературно-критичної діяльності – цілком логічний і природний. До-
сить лишень поглянути, якою була його участь у відомій дискусії 
1925–1928 pоків. За довідником А. Лейтеса та М. Яшека, що вийшов, 
до речі, за його ж таки редакцією, він опублікував: 1925 року. – вісім 
статей, серед них: «Тов. М. Хвильовий в ролі літпопа» (Плужанин. – 
№ 3); «Про панича Пшестишельського й про його марксизм навиво-
ріт» (Плужанин. – № 6); «Про “читабельну” книжку» (Культура і по-
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бут. – № 33. – 30 серп.); 1926 року – 18 статей, серед них у кількох 
подачах «Проблема організації учених сил – як відповідь “академікам” 
М. Яловому і М. Хвильовому» (Культура і побут. – № 5. – 30 січ.; №7. – 
11 лют.; № 8. – 21 лют.; № 9. – 28 лют.; № 14. – 4 квіт.); 1927 pоку – сім 
статей [«Що таке “Плужанство”?», «Занепадництво у наших критиків» 
(Плужанин. – № 3 і № 7] та ін.

Певна річ, власна «версія» чи, як тоді говорили, «лінія» С. Пили-
пенка в дискусії 1925–1928 pоків із сьогоднішнього погляду вельми 
вразлива: М. Хвильовий, поза сумнівом, глибший, проникливіший, 
теоретично більш озброєний, ерудований – на цю тему сьогодні вже 
написано багато слушного й об’єктивного. Хотілось би тільки, щоб 
теперішні дослідники, ставлячи на карб С. Пилипенкові спрощений 
соціологізм, вульгаризаторство, класову зашореність, доктринерську 
партійність та чимало іншого, характерного для тодішньої «класової», 
«пролетарської», «жовтневої» літературної ідеології, глуху неприми-
ренність, особливо, коли заходилося про захист ним улюбленого «діти-
ща» – «Плуга», «плужанства», обстоювання його заслуг у будівництві 
нової культури, зуміли з не меншою ретельністю відшукати й позитив-
не серед намірів і прагнень цієї непростої особистості. Принаймні його 
вболівання про те, щоб зблизити літературу й читача, щоб творені нові 
художні цінності були доступні ширшим колам, щоб культура не пере-
творилась на забаву вибраних для вибраних, можна, з огляду на той час 
і ті обставини, на біографію самого письменника, зрозуміти.

Кабінет «жовтневої» (потім частіше писали «пожовтневої» чи «ра-
дянської» літератури) очолив Володимир Коряк (справжнє прізвище – 
Блумштейн Волько; 1889, м. Слов’янськ – 1937), тобто став, за сучас-
ною термінологією, першим завідувачем відділу української літерату-
ри XX ст. На той час він уже мав репутацію активного ідеологічного 
бійця, загонистого критика, науковця, якому належала розвідка «Тарас 
Шевченко», що витримала протягом 1919–1920 pоків п’ять видань, і 
який написав перший за радянських часів «Нарис історії української 
літератури; Література передбуржуазна. – Т. 1.» (1925). Він був і про-
фесором Харківського університету, де завідував кафедрою української 
літератури. «Нарис історії української літератури», що, за загальним 
визнанням, є типовим взірцем вульгарно-соціологічного методу, мав і 
друге, «змінене», видання (1928), затим вийшло і два томи «Нарису» 
(другий том присвячено літературі «буржуазній», 1929) 10.
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У післямові О. Горбача до підготовленого ним ротапринтного ви-
дання Корякової історії з окремими додатками про особливості цього 
нарису мовиться так: «У відрізненні від російської літератури з її ро-
мантиками “дворянами” й незначним числом представників “селян-
ства” українські марксисти могли спертися на “соціальне походження” 
Шевченка і Франка, що їх проголошено “предтечами пролетарської 
літератури”. Дісталося ж зате в Коряка дворянам-українофілам за їх 
консерватизм і забаву в козакофільство. Подібно попадається кліро-
ві, як носієві заскорузлих поглядів та шкурництва. Ворожість окремих 
авторів до росіян як цілости (не лиш до царату й його представників), 
потрохи за Драгомановим, кваліфікує як шовінізм, а в 20-му віці і як 
“фашизм”; а в виразах, стосованих ним до борців національно-ви-
звольних змагань, Коряк нерідко попадає в тон примітивної больше-
вицької лайки» 11.

Серед інших праць В. Коряка – «Українська література. Конспект» 
(1929), «Робітнича кляса в українській літературі» (1929), «Селян-
ський Бетховен. Творчість В. Стефаника» (1929). Та, безумовно, вели-
ка кількість публіцистичних, літературно-критичних статей, рецензій, 
інших матеріалів керівника «жовтневого» кабінету була звернена саме 
до поточного творчого процесу: «Сьогочасні літературні прямування» 
(Плуг. – 1926. – № 4/5), «Перше десятиріччя: Утворення радянської лі-
тератури» (Більшовик України. – 1927. – № 14) та ін. У літературній 
дискусії впродовж тільки 1927 р. критиком було опубліковано в пре-
сі 14 статей, з-поміж них – сумнозвісний «Хвильовистий соціологіч-
ний еквівалент (Лист темної людини)» (Гарт. – № 1). У 1928 р. у статті 
«Критика переходової доби» В. Коряк писав: «Наша критика часом не 
тільки погана, а навіть шкідлива, небезпечна , бо вона хвалить і гудить, 
боїться суворої правди, прищеплює ілюзії, замість нещадно викривати 
помилки, недоліки, хиби». Далі йдеться про боротьбу за якість, про те, 
що «потрібна критика не літературних снобів, але товариська, нещадно  
правдива, ділова, чутлива, без шельмування і особистих образ [курсив 
скрізь мій. – В. Д.]» 12. На перший погляд, особливо в тодішньому кон-
тексті, якоїсь ортодоксії чи соціологічного спрощенства тут і немає, але 
сам стиль, ота «нещадність» цілком демонструє коряківський специ-
фічний підхід, особливо згубний у його практичному застосуванні.

Свій доробок критика поточного процесу В. Коряк зібрав у книжці 
«В боях. Статті й виступи. 1925–1930» (1933), яка наочно переконує, що 
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один із ортодоксальних вусппівців, був фактично руйначем, і це попри 
сотні галасливих декларацій про творення «нової», «пролетарської» і 
«не буржуазної», «соціалістичної» літератури, своїми «розносами» і 
погромами творчості українських письменників, звинуваченнями їх у 
найбільших гріхах, приписуваних страшних «ізмах», а надто – в «за-
лежності» від ворожої ідеології української націоналістичної буржуа-
зії, «культурно-національній змичці з нашим класовим ворогом». Він і 
сама організація (ВУСПП) не лише завдавали великої шкоди розвиткові 
української культури, а й, на жаль, допомагали роздмухувати смерто-
носну пожежу, що спалахнула в 1930-х роках і принесла загибель і їм 
самим. Утім згадуваний «Нарис історії української літератури», хоч і 
написаний людиною з незакінченою вищою освітою 13, але безумовно 
здібною, має історико-літературне значення, зокрема як перший зразок 
марксистського, пролетарського розуміння художньої творчості.

Свій внесок у дослідження «пожовтневої» літератури зробили і 
проф. Андрій Річицький (псевдонім Анатолія Пісоцького; 1882–1937), 
один із найстарших учених ІТШ, за «вузьким» науковим фахом – шев-
ченкознавець, у 1920–1924 pоках – політичний діяч, один з ідеологів 
«незалежників», засновників і керівників УКП, соратник М. Скрипни-
ка; і Агапій Шамрай (1896–1952), який мав славу яскравого й цікавого 
вишівського лектора-викладача, в інституті працював спочатку стар-
шим науковим співробітником (1927–1929), а потім керівником «кабі-
нету доби феодалізму» (1929–1933) 14; і Микола Плевако (1890–1941), 
завідувач відділу бібліографії в ІТШ, невтомний видавець, редактор, 
коментатор, упорядник багатьох збірників, хрестоматій, підручників, 
автор ряду бібліографічних книжок; і Андрій Лебідь (1898–1937), від 
початку заснування установи був аспірантом (у Київській філії), а пе-
ред тим працював у Комісії з видання пам’яток новітнього письменства 
при ВУАН, займався вивченням творчості М. Коцюбинського.

Так, за своїми основними науковими інтересами всі вони належа-
ли до дослідників української класики, літератури попередніх періо-
дів, але так чи інакше вдавалися й до студій із ближчої літературної 
історії, художньої творчості письменників-сучасників. Серед праць 
А. Річицького є і такі, як «Винниченко в літературі й політиці» (1928), 
розвідки з питань «українізації» «Основи українознавства» (1929), 
«Національне питання доби наступу соціалізму» (1931). А. Лебідь 
опублікував книжку «До організаційної кризи в українській рево-
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люційній літературі» (1925), упорядкував разом із М. Рильським та 
М. Могилянським (прізвище останнього «відвертого контрреволюці-
онера» було з книжки знято) хрестоматію «За 25 літ». М. Плевако – 
так само упорядник «Хрестоматії нової української літератури (від 
І. Котляревського до М. Хвильового)» у двох томах (1923–1926), ав-
тор бібліографічних праць про письменство XX ст. Періодично звер-
тав свій погляд (і досить успішно) до літератури XX ст. Олександр Бі-
лецький (відома його стаття «Проза взагалі й наша проза 1925 року» 
(ЧШ. – 1926. – № 2/3) чи, наприклад, «Читач, письменник, літерату-
ра» (Плужанин. – 1927. – № 6/10); «“Сонячна машина” В. Винничен-
ка» (Критика. – 1928. – № 2) та ін.).

Промовистий приклад у цьому плані – проф. Володимир Державин 
(1899–1964), літературознавець і мовознавець, перекладач, учений, чий 
творчий потенціал теоретичного спрямування, знавця зарубіжних літе-
ратур особливо розкрився в еміграції в 1940-х роках. У період, про який 
тут ідеться, він так само виявляв інтерес до теорії літератури, до анти-
чності, західного письменства, до культури як такої, перекладознавства 
(Наші переклади із західних класиків та потреби сучасного читача // 
ЧШ. – 1930. – № 10), але виступав і на теми літератури 1920-х років: 
статті «Уваги з марксівської літературної критики» (з приводу книжок 
Я. Савченка «Поети і белетристи» та «Проти реставрації») – у «Ваплі-
те» (1927. – № 5), «Драматична тетралогія М. Куліша» (ЧШ. – 1928. – 
№ 1), рецензії «В. Свідзінський. “Вересень”» (ЧШ. – 1928. – № 5/6) 
та на книжки Г. Косяченка «Шторм» (ЧШ. – 1930. – № 1), Г. Майфета 
«Природа новели» (ЧШ. – 1930. – № 3), К. Гриневичевої «Шоломи в 
сонці» (ЧШ. – 1930. – № 4) та ін.

Час од часу зустрічаємо саме в критиці імена інших науковців ін-
ституту, наприклад згадуваного А. Шамрая: статті «До питання про 
“формальний метод” в літературознавстві» (ЧШ. – 1926. – № 7/8); «Те-
оретичний фронт і наші завдання» (Рад. шк. – 1930. – № 9/10). Послі-
довно вивчаючи творчість письменників-класиків, проблеми романтиз-
му, харківську школу романтиків, учений нерідко й на цьому матеріалі 
порушував актуальні питання літературного розвитку, як, приміром, у 
статті «“Fata morgana” яко витвір мистецтва» (1926).

* * *
Цілком автономним, зі своїми науковими авторитетами й пріорите-

тами, помітним літературознавчим осередком виступала від 1926 року 
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і Київська філія Інституту Тараса Шевченка. Її очолював у 1926–
1930 pоках Олександр Дорошкевич (1889, м. Бронниці, Моск. обл. – 
1946, Київ), учений-літературознавець, з 1921 року – професор Ки-
ївського університету, дослідник передусім творчості Т. Шевченка, 
І. Котляревського, П. Куліша, Марка Вовчка, І. Франка, М. Коцюбин-
ського, В. Самійленка, а також М. Рильського, В. Сосюри, І. Сенчен-
ка, О. Копиленка та ін. О. Дорошкевич – автор популярного й досить 
ґрунтовного, пристойного як на свій час, написаного «для робітничих 
факультетів, педагогічних курсів, технікумів та інших шкіл» посібника 
«Підручник історії української літератури», перше видання якого ви-
йшло у світ 1924 pоку, а п’яте, останнє, – 1930-го.

Ця робота засвідчує плодотворну тенденцію літературознавства 
1920‑х років, зокрема того, що від самого початку розвивалося і в 
Інституті, – націленість на створення широких синтетичних праць 
з  охопленням  української  літератури  від  давнини  до  сучасності. 
Така настанова не була випадковою, а мала принциповий характер і 
обговорювалася тодішніми вченими, що добре бачимо зі статті П. Фи-
липовича «Українське літературознавство за 10 років революції». Він, 
зокрема, пише таке: «В програмовій статті 1908 р. 15 акад. В. М. Перетц 
висловив сумнів щодо можливості наукових студій з історії літерату-
ри XIX віку. Справедливо зауважив з цього приводу І. Я. Айзеншток в 
статті “Изучение новой украинской литературы”: “Вопрос о возмож-
ности изучения литературы ближайшего нам времени, как известно, 
разрешен в положительную сторону, признано, что можна изучать даже 
современную нам литературу... Хронологический момент играет в изу-
чении литературы второстепенную роль, на первом же плане находятся 
вопросы материала и метода” (Путь просвещения. – 1922. – № 6).

Але коли можна ще сперечатися про те, в якій мірі можуть науко-
вими бути досліди над сучасними письменниками, в якій мірі в них 
критик поступається місцем історикові, що не може ще мати всього 
потрібного йому матеріялу (біографічного та ін.) і часто обмежується 
формальною аналізою творів, то не має сумніву, що не тільки XIX вік, 
а й початок ХХ-го, доба перед революцією 1917 року, доба така далека 
від нас психологічно й багата на меморіяльний матеріал, почасти уже 
приступний для дослідника в різних музеях та архівах, – може увійти в 
поле історично-літературних студій. Це ми й спостерігаємо тепер в 
українському літературознавстві» 16.
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О. Дорошкевич, крім «Підручника» (до речі, прикметна й тодіш-
ня орієнтація саме на підручники), підготував для тих же робфаків і 
профшкіл ще один посібник – конспект «Українська література» (ви-
дання 1922, 1927, 1928 pp.), а також хрестоматії, розробку з методології 
викладання літератури в школі: «Українська література в школі. Спроба 
методики» (1921). Він був і активним учасником літературного проце-
су 1920-х років, одним із провідних критиків тієї пори. У літдискусії 
виступив із кількома прикметними прагненнями згладжувати супереч-
ності статтями в 1925 році – «Ще слово про Європу (До нової дискусії 
на стару тему)» та «Моя апологія альбо оборона» [Життя й революція 
(далі: ЖР). – 1925. – № 6/7; № 11]. Він головував на відомому обгово-
ренні, організованому ВУАН у Києві (25 травня 1925 p.), і головував, на 
жаль, ще на одних зборах Академії, але про це – далі.

З «киян», яким «за штатом» не належалося досліджувати україн-
ську літературу XX ст., але які зверталися до неї, торкалися питання по-
точного літературного процесу, були і Борис Навроцький (1894–1943), з 
1927 року – учений секретар Київської філії, зав. секції шевченкознав-
ства, зав. секції слов’янської літератури; і шевченкознавець, керівник 

Віталій Дончик
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Будинку-музею Т. Шевченка Михайло Новицький (1892–1964) – при-
мітною є, наприклад, його стаття про гумористичну літературу, «кі-
оскового» читача, побудована на огляді серії журналу «Плужанин» 
«Весела книжка» (Плужанин. – 1927. – № 12), або стаття «Трагедія; 
“фактики” й “анекдоти”» (Гарт. –1930. – № 1); і керівник рукописного 
відділу та бібліотеки Костянтин Копержинський (1894–1953).

У звіті Київської філії ІТШ за 1929 р. зазначається, що в її комісії 
радянської літератури працювали Є. Перлін (керівник), Б. Якубський, 
Ф. Якубовський, Я. Савченко, Л. Смілянський, П. Колесник, Л. Підгай-
ний. Крім того, близьку до неї комісію із західноукраїнської літератури 
сформували Р. Заклинський (керівник), М. Козоріс (секретар), Д. Загул, 
літературознавець Д. Рудик.

Євген Перлін (1893, м. Умань – ?), серед наукових інтересів яко-
го – російська література, теорія і методологія, цікавився сучасною 
українською літературою і раніше, тим більше – перебуваючи на поса-
ді керівника «радянської» комісії (напр.: Драматургія В. Винниченка // 
ЖР. – 1930. – № 5). Його кращі риси можна розпізнати з негативної 
оцінки, даної йому В. Коряком: Є. Перлін «протягом років виявляв ши-
року амплітуду хитань між буржуазним форсоцівством і всіма течіями 
в літературознавстві аж до “літфронтівства”, аби лише протистояти 
будь-що лінії марксизму-ленінізму. Перлін є типовий літературозна-
вець меншовицького типу, який хапається за всяку модну теорію, що 
нею можна б маскувати свою меншовицьку опозиційність» 17. Таку ха-
рактеристику давав ученому В. Коряк під час обговорення в Харкові в 
кабінеті російської літератури ІТШ збірника «Сучасна українська про-
за» (1930), виданого за редакцією Є. Перліна. Крім самого редактора, 
в його підготовці взяли участь Л. Смілянський, П. Колесник, Ф. Яку-
бовський, В. Клименко. Офіційна «Пролетарська правда» оцінила збір-
ник як «перевєрзевщину», що, до речі, критикувалася тоді з усіх боків 
(вкладалося в неї відокремлення літератури від інших форм ідеології, 
визнання «іманентної ролі форми», визначення основним елементом 
у художньому творі образу, а не ідеї тощо) і, отже, як «войовничий на-
ступ на марксистсько-ленінське літературознавство», як проголошення 
«із самовдоволено-науковою пихою» своєї методи «за єдино поправну, 
останнє слово марксизму» 18 та ін.

Ярослав Гординський, коментуючи статтю «Пролетарської правди» 
і її звинувачення редактора збірника в «опортуністичній позиції», яка 
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«має підвести ґрунт під виступ групи теоретиків з кабінету радянської 
літератури і воднораз по змозі замаскувати [дуже красномовне це чи 
не найпоширеніше слово в тогочасній критиці. – В. Д.] справжнє кла-
сове вороже спрямування збірника», слушно зазначає, що цей газет-
ний виступ пояснює, «чому в харківському Інституті Тараса Шевченка 
припинено теорію української поезії і прози» [між іншим, на збірни-
ку зазначалося «Випуск перший». – В. Д.]. І ще один точний висно-
вок Я. Гординського: здійнятий з приводу книжки «Сучасна українська 
проза» галас «різних марксистських організацій та преси посвідчує 
найперше не буденну вартість того збірника, що обговорює стилеві до-
сягнення поодиноких українських прозаїків 19.

І додамо – це посвідчує і не втрачену вченим Є. Перліним, редакто-
ром цінного наукового збірника «Сучасна українська проза» і керівни-
ком комісії радянської літератури в Києві, переконаність у тому, що під-
хід до художніх явищ не має бути цілковито ідеологічним і тим більше 
вульгарно-соціологічним.

За деякими даними, працював у Київській філії, поєднуючи цю робо-
ту з численними іншими, і Самійло Щупак (1895–1937). Поява в Інсти-
туті цього одного з найбільш войовничих марксистів засвідчувала, що 
ідеологічна ситуація на той час дедалі більше змінювалася, і не на краще. 
Почавши в юнацькі роки з Бунду, постійно будучи (з 1919 р.) професій-
ним працівником КП(б)У, редактором газет «Більшовик», «Пролетарська 
правда», журналів «Глобус» і «Критика», «Літературної газети», він не 
лише виступав речником монополії партії на правильну ідеологію, літе-
ратуру, критику, зрештою, істину, а й сам особисто претендував на такого 
«монополіста», «вершителя доль». Змінювалася загальносуспільна ситу-
ація, починався пошук ворожих течій («перевєрзевщина» та ін.) всереди-
ні марксистсько-ленінського літературознавства – і «бій за ортодоксію» 
(Я. Гординський), «викривальний пафос» у критиці зростають...

І все ж наукове освоєння (з урахуванням тодішніх методологічних 
«особливостей») досвіду української літератури поки що тривало; де-
далі частіше виступають молоді науковці ІТШ. Петро Колесник напи-
сав критичний нарис «Валеріан Підмогильний» (1931), Яків Савченко 
ще в 1927 році видав книжки, що мали широкий розголос, – «Поети й 
белетристи» (1927) і «Проти реставрації греко-римського мистецтва» 
(1927); постійний автор журналів «Життя й революція», «Глобус», «Кри-
тика» в 1929–1931 pоках Л. Підгайний видав окрему книжку «Творчість 
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Ол. Слісаренка» (1931). Поет Михайло Доленго, активний учасник літе-
ратурного процесу 1920–1930-х років, вусппівець, якого М. Хвильовий 
у статті «Наше сьогодні» (Вапліте. – 1927. – № 3), розшифрувавши під 
псевдонімом «Д», називає «критичним стовпом» ВУСППу, пролетарем 
«об’єктивної лірики», – виступивши ще 1925 року з «Критичними етю-
дами», тепер опублікував нарис «Творчість В. Сосюри», чимало статей.

Цікавою постаттю в комісії з радянської літератури Київської філії 
був, безумовно, Фелікс Якубовський (1902–1937; народився в Києві, 
поляк), добре освічений, не належав до жодної з партій; хоч і входив 
до «Жовтня», потім ВУСППу, властиво не був і принциповим прихиль-
ником жодної з літературних організацій. Його доробок з літератури 
XX ст. досить вагомий. Це насамперед книжки «Силуети сучасних укра-
їнських письменників» (1928), «Від новели до роману. Етюди про розви-
ток української художньої прози XX ст.» (1929), «Степан Васильченко» 
(1930), «За справжні обличчя. Критичні нариси на теми дожовт невої лі-
тератури» (1931) і численні статті, що зробили ім’я їхньому авторові, – 
статті не лише оглядово-аналітичного, а й оглядово-узагаль нювального 
характеру, особливо з питань прози. Назвемо, наприклад, «До кризи в 
українській художній прозі» (ЖР. – 1926. – № 1), «На шляху до сучасно-
го реалізму» (ЖР. – 1926. – № 6), «На зламі українського імпресіонізму» 
(ЖР. – 1927. – № 3), «На шляху до роману» (Глобус. – 1928. – № 2), 
«Криза романтики» (ЖР. – 1930. – № 10), «Смерть наївного реалізму» 
(Критика. – 1930. – № 6), а також рецензії на книжки М. Івченка, О. Слі-
саренка, Г. Коцюби, В. Атаманюка, Г. Шкурупія, О. Близька тощо.

Серед тих науковців ІТШ, які одночасно працювали і в Інституті, і 
у вишах чи в Академії, ВУАМЛІНі, були професори Київського універ-
ситету Б. Якубський та П. Филипович.

Борис Якубський (1889–1945), керівник комісії радянської літера-
тури в 1929 pоці, був професором ІНО, членом історичного товариства 
ВУАН, Київської науково-дослідної кафедри мовознавства. Він, крім 
того, – поет з «неокласиків», близький до М. Зерова та П. Филипови-
ча 20. М. Зеров присвятив йому вірш «Арістарх»: «...самотній кабінет, / 
Де мудрий Арістарх, філолог і естет / Для нових поколінь, на глум зух-
валій моді, / Заглиблювався в текст Гомерових рапсодій» 21.

Г. Костюк розповідає, що в університеті курс історії української лі-
тератури від найдавніших часів до сучасності студентам читали чотири 
професори (у кожно го – свій період): С. Маслов, М. Зеров, П. Фили-
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пович і Б. Якубський (література пореволюційної доби). Він вів і пи-
тання теорії та методології, був знаний як теоретик форсицизму з по-
чатку 1920-х років 22. Чимало його статей, цікавих, вдумливих, незрідка 
мають саме теоретичний характер: «Соціологія літературних впливів» 
(Літ. газ. – 1927. – № 13), «Боротьба за літературу» (Літ. газ. – 1927. – 
№ 9/10), «Українська література за десять років революції» (Гарт. – 
1927. – № 6/7), «До реабілітації форми в мистецтві» (ЖР. – 1927. – № 4), 
«До еволюції літературних жанрів» (Літ. газ. – 1927. – № 6) та ін. У роз-
відці «Проблема літературної еволюції» він висловлює продуктивні 
думки й зауваження з приводу статті Ю. Тинянова (журнал «На ли-
тературном посту»), зокрема щодо змісту і форми в мистецтві, визна-
чення понять «історія літератури», «система», «функція» тощо. Відомі 
розвідки Б. Якубського з версифікаційних проблем: «Наука україн-
ського віршування» (1922), «До проблеми ритму Шевченкових поезій» 
(Зб. «Шевченко і його доба», 1925) та ін. Б. Якубський – майстер ко-
роткої статті чи рецензії, з влучним, як правило, окресленням поста-
ті поета чи прозаїка – такі його виступи про збірки поезій В. Сосюри 
«Золоті шуліки» та «Юнь» (ЖР. – 1927. – № 6), «Ю. Яновський та його 
“Майстер корабля”» (Критика. – 1928. – № 9), «Поетична творчість Ми-
коли Вороного» (ЖР. – 1928. – № 11) та ін.

Не буде перебільшенням сказати, що найпомітнішою постаттю, 
принаймні з сьогоднішнього погляду, в Київській філії Інституту був 
Павло Филипович (1891–1937). Талановитий поет-неокласик, учений, 
знаний і поважаний професор ІНО, який самовіддано разом з М. Зе-
ровим, М. Драй-Хмарою готував кадри нової інтелігенції; лекції якого 
приваблювали надзвичайною ерудицією і викликали захоплення, він 
був ученим-«академістом» (працював у різних комісіях і товариствах 
ВУАН), його і сьогодні незастарілі книжки про класичну літературу 
(Т. Шевченка, І. Франка, Лесю Українку, М. Коцюбинського, О. Ко-
билянську), розвідки про художню творчість початку XX ст., про 
М. Рильського, М. Семенка, молоду українську поезію відзначаються 
не тільки глибиною думки, аналітичністю, проникливістю, а й методо-
логічною новизною.

Питанням методології літературознавства, зокрема порівняльного 
методу, П. Филипович приділяв велику увагу (один із прикладів – уже 
згадувана стаття «Українське літературознавство за десять років рево-
люції»). «Не ставши догматичним послідовником свого вчителя [В. Пе-
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ретца і його “естетичної формально-поетикальної школи”. – В. Д.], він, 
проте, не заходився біля творення якоїсь власної, – зазначає С. Греча-
нюк, – вважав “рівноправними” і потрібними всі існуючі методи. В огля-
ді “Українське літературознавство за десять років революції” (1928) він, 
зокрема, віддав належне конкретним дослідженням таких різних авторів, 
як С. Єфремов, Д. Багалій, М. Грушевський, О. Білецький, І. Айзенш-
ток, М. Зеров, О. Дорошкевич, Б. Якубський, В. Коряк та ін., принагідно 
виклавши своє ставлення до методів, якими послуговувалися названі й 
неназвані дослідники. Автор огляду відзначив не лише очевидне зрос-
тання уваги до соціологічного аналізу, а й дедалі виразніший інтерес до 
теоретичних проблем у галузі поетики і, природно, до спадщини О. По-
тебні; <...> наголосив, що критикувати крайності “формалістів” – зовсім 
не означає зрікатись формальних дослідів, адже без них годі збагнути 
специфіку літературних творів, збудувати наукове літературознавство... 
Тобто ставлення П. Филиповича до того чи того методу визначалося 
науковістю, потенційною, а не автоматичною можливістю досягти кон-
кретного результату. І тільки один метод (а точніше, підхід) здобув у цьо-
му огляді беззастережну негативну оцінку – той, що ним послуговувався 
В. Коряк при написанні “Нарису історії української літератури”» 23.

Хоч «його» інтересами були шевченкознавство, нова література, 
інтерес П. Филиповича до письменства XX ст. (маємо на увазі пе-
редмови і статті, наприклад, про О. Олеся, О. Кобилянську, Лесю 
Українку, М. Коцюбинського) ніколи не зникав 24. Виступав він і в 
літературній дискусії 1925–1928 pоків – один раз і надзвичайно точ-
но й розважливо. Ось основні його аргументи: «Хіба ми можемо по-
хвалитися, що широкі маси розуміють всі ті досягнення, що у нас є? 
Хіба широкі маси розуміють новий революційний театр “Березіль”, 
хіба Хвильовий зрозумілий, хіба Тичина дійшов до широкого читача? 
Хіба мова його для широкого читача зрозуміла?» І далі: «Я думаю, що 
тепер перед нами стоїть проблема не “Просвіти”, а іменно освіти в са-
мому широкому розумінні цього слова, освіти як для читача так і для 
письменника <...> Коли б знайдено було шляхи дійсно поглибленого, 
широкого підходу до того мистецтва, що може іноді чуже для нас, але 
дає багато досвіду і будить емоції, то, безперечно, ми до певної міри 
знайшли б і шляхи до розвитку нового письменства» 25. «Він, цей роз-
виток, – як коментує думки вченого С. Гречанюк у згаданій передмо-
ві, – бачився йому у простуванні “до реалізму, до простоти, ясності”, а 
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не в туманній символіці, імажинізмі та футуризмі. Останнє видається 
особливо цікавим, адже цей критичний випад належить поетові, який 
і сам починав з символізму та імажинізму... Починав із модерністської 
російської поезії, а прийшов до усвідомлення того, що національній 
свідомості потрібна класика і – ширше – світова культура, хоч би з 
яких джерел вона бралася... Значення нечисленних полемічних висту-
пів П. Филиповича виходило далеко за рамки чисто літературної дис-
кусії – заперечуючи голобельникам і кон’юнктурникам, він виступав 
проти тієї суспільної атмосфери, яка через кілька років важкою кис-
лотною хмарою нависне над іще незміцнілим зелом національного 
Відродження» 26.

Отже, ІТШ за перші п’ять років активною діяльністю (навіть якщо 
судити за далеко не повністю зібраними даними) своїх провідних до-
слідників, своєю науковою продукцією як монографічного характеру, 
так і виданням спеціальних збірників (напр., «Шляхи розвитку укра-
їнської пролетарської літератури: Літературна дискусія (1925–1928)»: 
Зб. матеріалів / Ін-т Тараса Шевченка – Кабінет радянської літератури; 
упоряд. С. Федчишин; ред. В. Коряк. – X.: Укр. роб., 1928. – 382 с.), 
великою кількістю статей у журналах і газетах поставав помітною си-
лою, досить потужним національним філологічним осередком. Біль-
шість наукових праць, попри щораз «густіші» нашарування так званої 
класової методології, містили чимало суто професійних спостережень 
і висновків, просували вперед свої літературознавчі галузі, примножу-
вали раніше набутий досвід.

Це стосується і кабінету радянської літератури, актуальних і опера-
тивних досліджень (частину з яких було названо) художньої творчості 
сучасних письменників.

У бібліографічно насиченій, ґрунтовно й дисципліновано розгор-
нутій роботі «Українське наукове літературознавство за останні десять 
років 1917–1929» К. Копержинський стверджує: «За перейдений деся-
тирічний період українська наука в галузі наукового літературознавства 
досягла чималих наслідків у розробці багатьох наукових проблем, а що 
найважливіше – міцно закріпила за собою певні організаційні позиції, 
що забезпечують успіх дальших кроків на шляху наукового досліджен-
ня» 27. Накреслюючи «провідні лінії» і зупиняючись тільки на наукових 
працях (зовсім «оминаючи критику літературну»), оглядач робить спро-
бу класифікувати літературознавчий доробок українських дослідників 

http://www.mau-nau.org.ua



66

«за основними літературознавчими напрямами» і відповідно з харак-
теристикою «найважливіших сучасних методологічних прямувань». 
Автор статті визначає в ній такі розділи: «Методологічні розправи та 
суперечки», «Філологічна школа», «Порівняльно-історична школа», 
«Школа формально-поетикальна», «Школа формально-психологічна 
та психологічна», «Лінгвістична аналіза художніх творів», «Прийоми 
наукової методології в сучасній критиці», «Школа соціологічна», «Іс-
торія української критики», «Біографії письменників: нові матеріали до 
життя та творчості, листування, документи, бібліографія».

По-перше, тут постає (хоч і охоплений не повністю) справді ши-
рокий і солідний набуток українського літературознавства 20-х років 
XX ст. – поза сумнівом, без нього наша сучасна наука була б значно 
біднішою.

По-друге, запропоновані К. Копержинським «школи» й «прямуван-
ня» зовсім не довільні, не притягнуті штучно – наведений осяжний ма-
теріал дає для цього підстави; з чимось можна сперечатися, але головне 
усвідомлюєш: усі ті школи, почавшись упереваж із початком століття, 
ще існували, ще їх не поглинув і не знівелював соцреалістичний метод. 

По-третє, частка ІТШ в тому літературознавчому надбанні є, і по-
сутня, але це справді частка у великому науковому цілому, у якому 
доробок учених Інституту опиняється в помножувальному контексті з 
працями В. Перетца, М. Грушевського, С. Єфремова, М. Возняка, Л. Бі-
лецького, В. Гадзінського, М. Могилянського, П. Стебницького, А. Ні-
ковського, Я. Гординського, М. Зерова, М. Драй-Хмари, А. Музички, 
П. Зайцева та ін.

Ведучи мову про С. Єфремова, К. Копержинський зауважує: «... да-
леко більше елементів критики літературної є в тій течії українського 
літературознавства, що її яскравим представником є старий україн-
ський літератор акад. С. О. Єфремов» 28, – і далі викладає цікаві спо-
стереження щодо літературознавчого методу вченого. Утім прикметне 
тут те, що це була, може, остання в 1929 році публікація, де зберігався 
тон поваги до С. Єфремова 29, зовсім незабаром він зміниться на катего-
рично інший – на викриття ворожої «єфремовщини».

* * *
Журнально-газетна хроніка кінця 20 – початку 30-х років ХХ ст.

рясніє повідомленнями, що показують, як розгортається різноманітна 
діяльність ІТШ і які більш чи менш видимі відбуваються зміни.
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Трапляються і стислі, хоча й цікаві інформації:
«...Початок зими в Києві відзначався цілою низкою роковин піонерів 

жовтневої літератури (Елланський, Заливчий, Михайличенко, Чумак...) 
В філії Інституту Тараса Шевченка відбулися наукові збори (20. XII), де 
зачитували наукові доповіді проф. Филипович та Якубський – перший 
за Чумака, другий – за Елланського» (ЧШ. – 1929. – № 2).

«...Кабінет радянської літератури Інституту Шевченка разом з Ін-
ститутом марксизму і ленінізму влаштував (21.XI.1929 р.) урочисте 
засідання пам’яті В. Чумака і Г. Михайличенка. Вступне слово виго-
лосив акад. Багалій. А співробітник кабінету радянської літератури 
Лавріненко подав аналіз творчості В. Чумака. На проблемі вивчення 
творчості Г. Михайличенка зупинився співробітник кабінету радян-
ської літератури Заєць».

Або й розлогі повідомлення на зразок опублікованого в січні 
1930 року в «Червоному шляху», з якого процитуємо кілька абзаців – 
вони досить виразно розповідають про стан справ в ІТШ, зокрема в 
Київській філії, засвідчують характерні тогочасні проблеми.

«Концентруючи навколо себе літературознавчі сили, Інститут му-
сить стати і потроху вже стає центром української літературознавчої 
науки (а не самого шевченкознавства, як доводиться ще й досі від деко-
го чути). Уже сьогодні в своєму складі він має чималу кількість науко-
вих робітників, що працюють над цілою низкою історико-літературно- 
і теоретичних проблем. Разом з тим він готує цілий загін аспірантів – 
нових кадрів майбутніх наукових робітників – літературознавців. Коли 
минулого року Інститут мав лише 2-х аспірантів у Харкові та 4-х у Ки-
єві, то цього року – 21 у Харкові й 7 у Києві. Цілком природно, що цей 
молодняк треба було насамперед знайомити з усіма ділянками роботи 
Інституту. З цією метою у січні цього року й відбулася екскурсія харків-
ських аспірантів до Києва. <...>

До Інституту приєднано кафедру літературознавства (була при 
ХІНО), що в своїх секціях – укр., рос, західноєвропейської літератури і 
методології – готувала дослідників з цих галузей і викладачів ВИШ’ів. 
Тому що Інститут Шевченка, за своїм статутом, досліджує українську 
літературу, постало питання – як же бути з науковими робітниками і 
аспірантами, що кілька років спеціалізувалися на літературі російській 
або західноєвропейській? Хто готуватиме дослідників із цих літератур? 
Звідси і питання: чи віднині Інститут Шевченка має бути науково-до-
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слідним інститутом української літератури, чи науково-дослідним ін-
ститутом літературознавства (отож й російської, західноєвропейської 
та літератур нацменшостей)? <...>

В обговоренні цього питання наша радянська суспільність має взя-
ти найширшу участь...»

Трохи згодом можна було прочитати й такі інформації.
«Харківський інститут шевченкознавства перейменовано на 

Всеукраїнський літературознавчий науководослідний Інститут 
ім. Т. Г. Шевченка. Обсяг роботи інституту значно поширюється. За-
мість 7 кафедр-кабінетів він матиме – 12. Збільшуються також кошти 
на проваджувану інститутом роботу. Цієї ж осені інститут має одержа-
ти приміщення для свого літературного музею.

<...> Цієї осені інститут ім. Т. Г. Шевченка відбув свій перший ви-
пуск нових літературознавців. 12 аспірантів інституту складали спеці-
альні доповіді на звання наукових працівників, після чого частину їх 
залишили для постійної роботи в інституті, а решту розподілено для 
науково-академічної роботи по різних ВИШ’ах України. У кінці верес-
ня відбувся новий прийом до аспірантури в числі 20-ти на харківський 
осередок інституту, 10 – на київську філію. Для 1931–1932 р. запро-
ектовано прийняти відповідно до збільшення потреб ВИШ’ів і науки – 
100 аспірантів, а 1932–1933 р. – 150 аспірантів» (ЧШ. – 1930. – № 9).

Як бачимо, гостро стояло перед Інститутом питання «конститу-
ційне» – чи залишатися йому інститутом української літератури, чи 
бути інститутом літературознавства взагалі, з усіма його численними 
галузями і з неодмінним при цьому збільшенням, і то в кілька разів, 
матеріально-фінансово-кадрової бази. Так, до речі, воно не раз  поста-
вало (прямо чи не прямо) і в подальшій радянській історії установи і 
завжди розв’язувалось на користь інтернаціональної широти, хоч ота 
база, по суті, ніколи не розширювалася (а протилежне відбувалося до-
сить часто) 30.

Інше, що привертає увагу в процитованому повідомленні – це по-
силена увага до підготовки, передовсім через аспірантуру (кількість її 
новобранців вражає), кваліфікованих кадрів – перші кроки й подаль-
ші наміри були справді серйозними. Саме в цей час, в кінці 20-х – на 
початку 30-х років ХХ ст., в отому фактично студентському потоці в 
інституті з’являються (як аспіранти чи співробітники) нові, незрідка 
цікаві дослідники: Ю. Лавріненко, В. Заєць, трохи згодом Ю. Бойко-
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Блохин, А. Костенко, С. Шаховський, І. Кошелівець, Є. Старинкевич, 
Л. Новиченко. Багатьох з них спіткала драматична чи й трагічна доля, 
де хто став відомим чи й широковідомим літературознавцем.

Так, Юрій Лавріненко (1905–1987), автор літературно-критичних 
нарисів «В. Блакитний-Еллан» (1929), «В. Чумак» (1930), «Творчість 
П. Тичини» (1930), ряду примітних статей, наприклад «Проблема 
стилю» (Плуг. – 1930. – № 8/9), був незаконно репресований і зміг 
повністю розкрити свої дослідницькі можливості вже в еміграції 
(йому належить упорядкування знаменитої антології «Розстріляне 
від родження», 1959).

Григорій Майфет (1903–1975), який вчився в аспірантурі «без від-
риву від виробництва», знаний сьогодні переважно як автор серйозної 
монографії про новелістику «Природа новели» (ч. 1. – 1928; ч. 2. – 
1929). А проте він також залишив праці з тонкими спостереженнями 
над поетичною творчістю П. Тичини, М. Рильського, аналіз перекладів 
з Кобзаря – «Англійські переклади з Шевченка» (1927), «Т. Шевченко 
в англійській інтерпре тації» (1928), «Т. Шевченко у французькій інтер-
претації» (1928) – і чимало рецензій на твори сучасної літератури.

Василь Заєць (1902–1990), аспірант Інституту 1930–1932 pp., на-
писав книжки «Андрій Головко» (1929), «Петро Панч» (1930), «Про-
блеми наукового вивчення Михайличенкової творчості» (1931) та ін. 
У трагічному 1933 році різко змінив напрям наукової діяльності та 
зник з літературного овиду – працював у всесоюзному НДІ садівни-
цтва (Мічурінське), став помологом-селекціонером, доктором сіль-
ськогосподарських наук.

Були, щоправда, й інші аспіранти, які наслухали чи, точніше, при-
нюхувалися до вітрів, що наближалися. Про одного з них розповідає, 
наприклад, Г. Костюк у своєму спогаді: «Пригадую один епізод із нашо-
го інститутського життя. Була якась нарада керівництва із аспірантами. 
Говорив Сергій Володимирович... Говорив він, як завжди, спокійно, без 
пафосу, без пропагандивних фраз... Коли він скінчив, із групи ортодок-
сальних комсомольців, що практикувались на виловлюванні “гріхів” як 
в аспірантів, так і в наукових співробітників, підвівся такий собі аспі-
рант Юрченко, і не дивлячись ні на кого, своїм шорстким голосом мо-
вив:

– Твердження тов. Пилипенка, що в нас соціялізму ще не побудова-
но, що це лише пропагандивне гасло, що ми робимо лише перші кроки 
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до побудови соціялізму, є в кращому випадку помилкові, а в гіршому – 
антипартійні. Вони не відповідають тим настановам, які дає нам партія 
і тов. Сталін.

Сергій Володимирович устав і спокійним повчальним голосом, по-
сміхаючись сказав:

– Юрченко, ви вже за п’ять хвилин науковець. Раджу вам, як член 
партії, навчіться все ж таки розрізняти пропаганду від науки».

Розповівши даний епізод, Г. Костюк далі пише: «У другій половині 
1933 p., коли розгром Інституту ім. Шевченка було завершено, ...застре-
лились один за одним М. Хвильовий, М. Скрипник, директор педінсти-
туту М. Гаврилів, ...заарештували Досвітнього, Річицького...» 31.

Насувався термідор, його студені вітри на той час уже приспіли, 
уже й торкалися Інституту безпосередньо 32.

Що ж коїлося в 1930-х роках у політичному житті багатостраж-
дального українського народу? Адже цілеспрямоване винищення його 
почалося не 1933 pоку, це швидше був один з етапів спланованого по-
слідовного винищення національної еліти, національної інтелігенції та 
селянства.

Г. Костюк у ґрунтовному, базованому на незаперечних фактах і до-
кументах, дослідженні «Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки)» на-
водить мартиролог цього планомірного руйнування, викорінення на-
ціонально-духовних основ українського народу: розгром історичної 
школи акад. М. Яворського, історичної школи акад. М. Грушевсько-
го, філософської науки (акад. В. Юринець та ін.), мовознавчої науки 
(О. Курило, Є. Тимченко, О. Синявський та ін.), курбасівського театру 
«Березіль» і малярської школи «бойчукістів», видавництва УРЕ, засно-
ваного М. Скрипником (А. Річицький, О. Бадан, М. Наконечний та ін.), 
літературних об’єднань і організацій – 223 письменники, критики, мис-
тецтвознавця, видавництва («Рух», «Час», «Книгоспілка») та ін. Фак-
тична ліквідація цілого ряду науково-дослідних інститутів – науково-
дослідного Інституту історії акад. Д. Багалія, Інституту сходознавства 
й мовознавства, ВУАМЛІНу тощо, і серед них – Інституту літературоз-
навства ім. Т. Шевченка...

Тяжкий удар по й без того загальмованому національному розвитку 
України було завдано кампанією зі звинувачення, шельмування, усу-
нення від діяльності Миколи Скрипника, принципового українського 
державного діяча, і викорінення «скрипниківщини»; арештами одно-
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думців та його (за два місяці після М. Хвильового) самогубством 7 лип-
ня 1933 року.

Основною небезпекою в Україні Сталін і його хунта проголосили 
український націоналізм теж у 1933 році (до того «боролися» і з «ве-
ликодержавним російським шовінізмом»). Але насправді саме цього 
постійно боялися більшовики, саме цим жупелом залякували людей, 
виставляючи природні національні прагнення і почуття як злочин, вда-
ючись до найбрутальніших фабрикувань та інсинуацій.

Ще в 1926–1927 pоках КП(б)У «викрила» й «розбила» національ-
ний ухил, очолюваний О. Шумським – «шумськізм». Член політбюро 
ЦК КП(б)У і нарком освіти (колишній «боротьбист») обстоював суве-
ренні національні права України, не бажаючи бачити її Малоросією.

На початку 1930 року було організовано величезну провокацію – 
процес так званої СВУ, що призвів до страти С. Єфремова та цілого 
ряду інших видатних учених. «За старого курсу національної політи-
ки, – пояснює Г. Костюк, – співробітництво колишніх діячів УНР – 
акад. С. Єфремова, А. Ніковського, В. Дурдуківського, акад. М. Гру-
шевського, акад. М. Слабченка, В. Чехівського, М. Чечеля, І. Гермайзе, 
П. Христюка, М. Шрага, В. Голубовича, І. Лизанівського та інших було 
можливим і навіть бажаним. Керівники КП(б)У і УСРР М. Скрипник, 
В. Чубар, О. Шумський, В. Затонський, Г. Гринько та інші стосовно цих 
діячів УНР не мали потреби застосовувати ні провокацій, ні підробок, 
ні фальсифікації <...> Створювалася загальна платформа лояльного і 
чесного їх співробітництва.

Але, починаючи з 1929 pоку, першого року реалізації сталінських 
планів, дедалі ясніше виявлялася неможливість такого співробітни-
цтва. Щоб полегшити реалізацію “нового курсу” сталінської політики, 
необхідно було усунути в першу чергу всіх живих діячів та носіїв ідей 
української незалежної демократичної державності 1917–1920» 33.

Після «СВУ» кривавий маховик розкручувався з небаченою швид-
кістю, «контрреволюційні», «терористичні», «націонал-фашистські» 
організації і центри «з’являлися» один за одним: Спілка української 
молоді (СУМ, 1930), Український національний центр (УНЦ, 1930 – 
М. Грушевський, М. Шраг, П. Христюк, М. Чечель та ін.). Далі ще 
цілу низку неймовірних союзів і центрів «викрито» протягом 1929–
1933 pоків, затим «Українська військова організація» (УВО, 1933), 
Всеукраїнський боротьбистський центр (1934–1935), «Терористична 
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група проф. М. Зерова» (1935) – до «терористів» зараховано (який ци-
нічно-бузувірський трюк!) найінтелігентніших учених, поетів – крім 
М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмару, А. Лебідя, Марка Вороно-
го. А ще – різні «троцькістсько-націоналістичні блоки» (1935–1936), 
куди потрапив і учений Інституту Т. Шевченка Євген Шабліовський 
та чимало професури, викладачів вишів. І нарешті – «націоналістична 
фашистська організація» (1935–1937), яку «очолили» (запущена «ма-
шина» не знала зупину!) член ЦК і Політбюро КП(б)У, автор нової 
Конституції УРСР П. Любченко, член ЦК КП(б)У І. Порайко, народ-
ний комісар фінансів СРСР Г. Гринько, народний комісар освіти Укра-
їни, член ЦК і Політбюро КП(б)У В. Затонський, заступник наркома 
освіти, член ЦК КП(б)У А. Хвиля і багато інших, хто ще залишався і 
кого без «розбору» долучали до «національно-фашистської» фаланги.

Цілком зрозуміло, що широка мережа сфальсифікованих воро-
жих «центрів», в  існуванні й діянні яких «учасники» зізнавалися 
під  страшними  тортурами,  продумувалася  так,  щоб,  послідовно 
винищуючи  українські  партійні  кадри  (починаючи  з  УНРівців, 
«боротьбистів» і закінчуючи просто чесними й національно свідо-
мими), «залучати» щоразу нові верстви людей – з народного госпо-
дарства, з армії, науки і культури.

Певна річ, такі, як М. Зеров, П. Филипович та їхні студенти, «були 
людьми вільного критичного мислення. Вони не були сліпими послі-
довниками ні офіційного радянського марксизму, ні більшовицького 
світогляду, ні препарованого радянськими комуністичними теоретика-
ми діалектичного матеріалізму. І цього виявилося достатньо...» 34. До-
статньо для того, щоб вони потрапили під репресії насамперед.

Але до «націонал-фашистської організації України» разом з урядом 
і Політбюро ЦК КП(б)У «залучили» й тих, хто засліплено й вірнопід-
дано служив режимові, запопадливо «викривав ворогів народу», від-
шукуючи їх серед учорашніх колег, а то й друзів. Саме під таку хвилю 
потрапили І. Кулик, І. Микитенко, І. Кириленко, Б. Коваленко, а з Інсти-
туту – В. Коряк, С. Щупак, Є. Шабліовський, П. Колесник...

Найстрашніші політичні звинувачення, арешти, смертельні ви-
роки, заслання – все це не просто відбувалося на очах людей, зокре-
ма й науковців Інституту літературознавства, – учені, ті, що не стали 
жертвами, були (мусили бути) учасниками «репресивних вистав», 
і роль їм відводилась досить певна: осуджувачів і викривачів «теро-
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ристів» та «націонал-фашистів» або безпомильних свідків на судових  
процесах.

Не можна без прикрості читати окремі публікації й спостерігати, 
як загалом чесні й порядні вчені були змушені відступати від істини, 
вдаватися до невластивого їм письма. Так, професор Київського універ-
ситету, над яким постійно тяжіло тавро «попутника», О. Дорошкевич, 
певно ж, під тиском партійних чи інших органів головує на зборах ко-
лективу ВУАН, які засудили «учасників СВУ» (28 лютого 1929 р.). Ним 
же була виголошена на комісії радянської літератури доповідь на цю 
тему, а потім опублікована «Методологічна концепція в “Історії україн-
ського письменства” С. Єфремова» (Літ. архів. – 1931. – № 4/5).

Одних згинав страх і примус, інші, що й досі бачили свою «мі-
сію» у «викритті й розвінчуванні» українських буржуазних націо-
налістів, сподівалися, що настав саме їхній час. Але незалежно від 
цього  індивідуального вибору,  в цілому в  тогочасній  українській 
критиці (та й у наукових галузях) різко змінюються аргументація, 
критерії, оцінки і лексика та стилістика. Вражає, як навально за-
ступається фахова  наука,  літературно‑критична мова  вульгарно‑
ідеологічною,  нищівно‑руйнівною,  брутальною  антигуманістич-
ною тарабарщиною.

Справді, ще 1928 pоку, навіть коли вже пролунала гостра «партій-
на» критика М. Хвильового, І. Айзеншток у статті «Еволюція письмен-
ника...» писав про автора “Вальдшнепів”: хоч би як «розцінювали його 
мистецькі та ідеологічні шукання, що привели нарешті до невдалих 
всіма сторонами «Вальдшнепів», – ніяк не можна і не треба заперечу-
вати величезної ролі, яку відіграв він у розвитку нової, післяреволюцій-
ної прози» (ЧШ. – 1928. – № 5–6). Більше того, 25 грудня 1930 року на 
прилюдному засіданні комісії радянської літератури Є. Перлін робить 
наукову доповідь із цілком об’єктивно-науковою назвою «Організація 
прози у Хвильового»...

І того ж року їхній колега по Інституту В. Коряк, навіть коли брати 
до уваги особливості його «розвінчувального стилю», втрачає у своїх 
політичних звинуваченнях будь-яку пристойну міру, не кажемо про на-
укову об’єктивність чи взагалі про науковість його публікацій. У статті 
«Художня література на сучасному етапі соціалістичного будівництва» 
(в основі її – доповідь у літгуртку Інституту Комуністичної освіти в 
Харкові у квітні 1931 р.) він цинічно нещадний і неправдивий (мовляв, 
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все, що не збігається з партійною, а отже, моєю думкою, – вороже і має 
бути ліквідоване): «Хвильовізм переріс межі літературного збочення і 
зробився спільником шумськізму, політичним виявом ворожих сил в 
галузі художнього слова. Хвильовізму виявили співчуття закордонні 
українські фашисти (Донцов. – ЛНВ. – 1926. – № 2). ...Куркульня зна-
йшла собі відгук у творчості деяких письменників, таких як В. Підмо-
гильний, Косинка, Осьмачка та Івченко...» (ЧШ. – 1931. – № 5. – С. 69, 
71). Звернімо увагу, підводилися під статтю не лише творці літератури, 
а винищувалося коріння її різних стильових течій і напрямів: «В цій 
групі письменників були – Слісаренко, Смолич, Йогансен й інші. Ця 
остання група скристалізувалася в літорганізацію під таємничою (теж 
містифікаційною) назвою “Група А”. Які соціальні, класові риси по-
сідає ця група?...

Діалектику життя, нарешті, зрозуміли й лівоінтелігентські пись-
менницькі групи: від їхнього імені склав заяву про капітуляцію перед 
переможним наступом пролетлітератури колишній футурист М. Се-
менко...» (ЧШ. – 1931. – № 6. – С. 82–84).

Наведені приклади – лише окремі епізоди з тієї страшної «гри зі 
смертю», яка зароджувалася відразу з поділом письменників та вчених 
на «пролетарських», найповніших виразників «ідеології» пролетаріату, 
й інших, хай більш чи менш наближених до нього, але вже не таких 
«справжніх», які «огинаються», і їх треба всіма силами привести до 
оволодіння «марксівсько-ленінською методологією».

Система була зацікавлена в міжгруповій гризні, в міжусобній 
боротьбі літорганізацій за гегемонію – це підводило до нібито «іс-
торичної необхідності» об’єднання їх усіх 1932 року в єдину Спілку 
радянських письменників, декретування єдиного методу соціаліс-
тичного реалізму  і перетворення літератури на  ідеологічну служ-
бу партійному режимові. Єдина організація, єдиний метод, єдиний 
світогляд...

Сучасні  історики,  соціологи,  політологи  переконливо  довели, 
що державний лад, установлений більшовиками внаслідок Жовт‑
невого перевороту 1917 року, до інакших політичних, соціальних, 
економічних, культурних, духовних наслідків привести не міг. По-
при  всі  зовнішні  «комуністичні»,  «пролетарські»  особливості,  це 
була  типова  диктатура,  тоталітарний  режим,  і  шлях  до  їхнього 
утвердження міг бути лише кривавим.
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* * *
Згадувані різкі зміни, що дедалі виразніше позначаються на самому 

стилеві політичної і культурної діяльності в її письмових і усних фор-
мах, виразно демонструє, приміром, «Звіт про науково-дослідчу роботу 
Київської філії Інституту Т. Шевченка за 1929/30 академічний рік» (зо-
крема, якщо порівняти його навіть зі звітом за попередній рік). Третину 
його займає загальний вступ, зміст і виклад якого говорять самі за себе. 
Починається він з досить прозорих зізнань учених, у чому вони вбача-
ють свою місію: «На порозі третього року великого п’ятирічного пла-
ну соціалістичної реконструкції всього народного господарства СРСР 
особливу увагу радянська влада приділяє проблемам культурного бу-
дівництва. XI з’їзд КП(б)У і XVI ВКП(б) дали чіткі директиви робіт
никам культурного фронту і з’ясували шляхи, якими культура може й 
повинна йти на обслуговування соціалістичного будівництва [курсив 
мій. – В. Д.]. Боротьба за соціалістичний зміст культурного процесу, 
виховання нових, відданих пролетаріатові кадрів, тісне поєднання на-
укової роботи з актуальними потребами реконструктивної доби – всі 
ці загальні директиви стоять перед кожною культурною, зокрема на-
уковою, установою» 35.

Далі йдеться про те, що за «умов жорстоких класових боїв», «лік-
відації куркульства як класу», суцільної колективізації «репрезентанти 
буржуазної культури, ідеологи приватно-капіталістичного сектора ро-
били (і роблять) запеклий опір соціалістичним елементам української 
радянської культури і науки. Як ніколи, шкідництво буржуазної інте
лігенції минулого року в СРСР виявилося в своїх найганебніших формах 
(СВУ, Промпартія), і завдання наукових робітників на цьому етапі ре
волюції ідеологічною чіткістю своєї дослідної роботи сприяти оста
точній перемозі соціалістичного змісту радянського культурного про
цесу» 36 [курсив мій. – В. Д.].

На чому наголошують учені Київської філії ІТШ, що їх непокоїть? 
«Першим основним завданням літературознавчої установи є завдання 
брати безпосередню участь у тій жорстокій класовій боротьбі з воро-
жими методологічними концепціями, що точиться на наших очах». 
Ідеться у звіті про відповідальність наукових кадрів. З одного боку, фі-
лія прагнула «чітко провести у своїй роботі директиву щодо належного 
класового добору аспірантури. Наслідком того, що й комісія, в першу 
чергу, зважувала дані про соціальне походження, громадянський стан 
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даного кандидата було те, що звітного року Філія серед своєї аспіранту-
ри мала 15 % членів КП(б)У і 15 % членів ЛКСМУ, тоді, як у 1928/29 ак. 
року серед нашої аспірантури зовсім не було членів КП(б)У. Соц. стан  
нашої аспірантури (на 1.Х.1930 р.) такий: робітників 28,5 %, селян 
43 %, службовців 28 %» 37.

З другого боку, «...друковані праці аспірантів та наукових співро-
бітників довели за звітний період, що далеко не всі твердо стоять на 
засадах діалектичного матеріалізму. Відчувалися значні недоліки по 
лінії засвоєння впливів деяких буржуазно-методологічних концепцій, 
як меншовицько-струвістська “теорія” Переверзєва, націонал-демокра-
тизм єфремовщини, буржуазний формалізм різних гатунків...» 38

Особливо гостра критика у звіті адресувалася С. Єфремову. Тут 
констатується, що філія відреагувала щодо процесу «СВУ» докладною 
доповіддю на засіданні свого пленуму керівника філії О. Дорошкевича, 
який «висвітлив ідеологічну й політичну суть і вагу процесу», і ухвале-
ною на ньому резолюцією, яка наводиться у звіті повністю. Процитує-
мо лише її початок, він сам за себе говорить: «Пленум Київської філії 
Інституту Т. Шевченка з великим обуренням ганьбить контрреволюцій-
ну організацію під назвою “Спілка визволення України”, що собі за за-
вдання мала повернути Україну на шлях капіталістичної реставрації й 
продати трудящі маси чужоземній і своїй буржуазії. Нечувано ганебна 
картина, що розгорнулася на процесі, доповнила реакційну програму 
“СВУ”: під впливом класової ненависті до жовтневих здобутків трудя-
щих, частина кваліфікованої інтелігенції взялася за керування бандит-
ським рухом, до зв’язків з чужоземними державами і додумалася навіть 
до застосування індивідуального терору...» 39

Одним із закликів, що постійно лунав, було тісніше «єднання з про-
летарськими масами», що, зокрема, мало виявлятися у зв’язках філії 
науковців та «Ленкузні»: «...надалі ж робота філії та “Ленкузні” повин-
на набрати постійних, цілком сталих форм і в процес її щоденного пе-
реведення треба конче втягнути весь особовий склад філії без винят
ку» [курсив мій. – В. Д.] 40.

Подальше десятиліття діяльності Всеукраїнського Інституту літе-
ратурознавства ім. Т. Г. Шевченка і, зокрема, комісії радянської літера-
тури та Київської філії Інституту важко назвати плідними для україн-
ської літературної науки, як важко означити взагалі якісь виразні лінії в 
її розвитку, чітко сплановані та скоординовані завдання й перспективи 
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роботи. Г. Костюк твердить, що остаточний розвал (чи розгром) Інсти-
туту відбувся в 1933 pоці, насправді (принаймні формально) він існу-
вав, зазнаючи різноманітних нав’язуваних йому трансформацій (1933 р. 
його передано у відання ВУАН). Інша справа, що 1929–1936 pоки в його 
діяльності – це химерний калейдоскоп, макабричне поєднання разюче 
відмінних – нормальних і абсурдних – подій та новин. Поява нових 
книжок співробітників, виголошення наукових доповідей, поповнення 
аспірантури [наприклад, серед аспірантів тих літ були С. Шаховський 
(1931), Ю. Бойко-Блохин (1933), А. Костенко (1934)], проведення до-
сліджень творчості визначних письменників, публікації у пресі, зде-
більшого, щоправда, войовничо-розвінчувальні (про що вже мовилося) 
і... звістки про нові (після фарсового судового процесу над завідувачем 
Історико-філологічного відділу ВУАН акад. С. Єфремовим та 45 його 
«спільниками») арешти, суди й розстріли.

Уже мало чути П. Филиповича, Б. Якубського, останні на той час 
книжки «Етюди з шевченкознавства» (1930), «Харківські поети 20–
40-х років XIX ст.» (1930) і «Коцюбинський. Нотатки до біографії» 
(1930) видали О. Дорошкевич, А. Шамрай та А. Лебідь.

Зібрав свої статті в останній, уже згадуваній збірці «В боях» В. Ко-
ряк, нарощується й кількість інших публікацій. Друкує нові книжки 
і поєднує їх з невгамовною критичною діяльністю С. Щупак (1894–
1937), який саме в цю пору перебуває, здається, в зеніті свого «викри-
вального таланту», ніби прагнучи перевершити В. Коряка: «Критика 
і проза» (1930), «Боротьба з методологією» (1933), «Соціалістичний 
реалізм у художній літературі» (1934), «Творчі завдання драматургії» 
(1934). Виходять нові праці: А. Річицького «Національні питання доби 
наступу соціялізму» (1931), О. Білецького «Клас, образ, стиль» (1934). 
Макабричне поєднання літературознавства зі збереженим ще науковим 
спрямуванням і «виглядом» та геть вульгаризаторські спримітизовані 
підходи до художньої творчості.

Діють ще журнали і публікуються в них молодші науковці Ю. Лав-
ріненко, В. Заєць, який до своїх книжок про А. Головка і П. Панча до-
дає роботи «Проблеми наукового вивчення Михайличенкової творчос-
ті» (1931), «Плужани на ділянці великої реформи» (1932). Прикметно, 
що Ю. Лавріненко виступає і з такою темою: «Поезія соціалістичних 
лав: пролетарсько-колгоспна поезія і поетична творчість ударників со-
ціалістичних ланів» (Критика. – 1931. – № 7/8). В її основі – доповідь 
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на всеукраїнському зльоті ударників сільськогосподарського виробни-
цтва, «призваних» до літератури. Л. Підгайний, який зробив не досить 
«чітку» й «вірну» доповідь «Проблеми біографізму» на Київській фі-
лії (18 квітня 1930 p.), опублікував низку тематично фахових статей, 
зокрема, «Творчість Досвітнього» (ЧШ. – 1930. – № 1), «Розмова про 
роман» (Література. – 1935. – № 25; 1936. – № 5). А невдовзі натрапля-
ємо на його статтю «Поетика маскування», насичену вислідами тако-
го штибу: «...в одному із контрреволюційних романів “Робітні сили” 
[М. Івченка. – В. Д.] висловлено цілу низку фашистських поглядів»; 
«фашистський волюнтаризм скеровано на два фронти – не тільки проти 
пролетаріату, а й проти старої націоналістичної, але не дієвої інтеліген-
ції». Це, стверджував автор, характерно для творів Антоненка-Давидо-
вича «Смерть» і твору «“Голуба кров” шпигуна Козоріса» 41 і т. ін.

Не забув колишній аспірант і про свого керівника С. Пилипенка: 
«...один із прихованих, а тепер уже ви критих агентів фашизму С. Пи-
липенко використовував жанр байки як спеціальний вид поетичної 
творчості для своєї шкідницької підривної роботи, спрямованої проти 
партії, радянської влади і соціалістичного будівництва» і т. ін. Або ще й 
такі характеристики: «Двозначність як “творчий метод” дворушництва, 
пристосуванства і лицемірства... в ліриці колишнього ватажка неокла-
сиків – М. Зерова»; «Поетика контрреволюційних творів... добирала 
собі особливо тонких засобів маскування й мі мікрії, удавалась до осо-
бливої скритності й винахідливості» 42.

Отож неодмінні для літературного твору художня образність, ме-
тафора, алегорія, багатозначність, інакомовлення, тобто художність, 
для молодого літературознавця, який досі виявляв здібності до фахової 
«аналізи», стали виступати лише як засоби маскування письменником 
своїх думок і замірів, не інакше, як «контрреволюційних», «буржуаз-
них», «фашистських», «націоналістичних» 43.

«Націоналістичний» у ті роки майже зовсім заступає саме слово 
національний. До речі, серед найдивовижніших постанов і резолюцій, 
які регламентували тоді все і вся, зустрічаємо й таку: «Пленум 44 ухва-
лив замість неправильного терміна “національна література” завести 
термін “література народів Радянського Союзу”. Термін “попутник” за-
мінено на “радянський письменник”» (ЧШ. – 1932. – № 11/12).

Чимраз відчутніше нагнітання подібних підходів і тлумачень, по-
силення відповідної брутальної лексики й стилістики, себто вгрузання 
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тоталітарної ідеології чи ідеопсихології в повсякдення, наочно демон-
струє тогочасна журнальна хроніка. До прикладу, протягом трьох днів 
(19–21 грудня 1933 р.) тривало обговорення на Пленумі Харківського 
правління СРПУ ухвал листопадових Пленумів ЦК і ЦК КП(б)У, що, як 
зрозуміло, мав підвести «морально-політичну базу» для подальшого фа-
брикування справ «ворогів народу» і кривавої «зачистки». Відкриваючи 
обговорення, Іван Ле сказав, що «події на фронті нацкультбудівництва, 
розгром контрреволюційних, націонал-фашистських організацій, що 
зробила КП(б)У під проводом ЦК ВКП(б) на чолі з вождем партії т. Ста-
ліним, ставлять перед нами величезні завдання. Адже ж саме в нашому 
колективі сиділо досі кілька контрреволюційних дворушників, шпигу-
нів і зрадників типу Козоріса, Атаманюка й ін.» (ЖР. – 1934. – № 1).

У доповіді завідувача сектором літератури й мистецтва ЦК КП(б) У 
т. Шраменка так само фігурували «шпигуни» й «зрадники», «рупори 
класово-ворожих елементів» і «націоналіст Зеров, великодержавник 
Калинович, монархіст Могилянський», «куркульсько-петлюрівська 
лірика Атаманюка, Малицького, Марфієвича, Багряного» і книжка 
Д. Гуменної – «одна з яскравих куркульських книжок». Навіть у бібліо-
графічних працях і звичайному абетковому каталозі ВУАН С. Якубов-
ський, член редколегії (його стаття вміщується в тому ж номері «Життя 
й революція», що й звіт про обговорення) вбачає «націонал-фашист-
ські настанови», «шкідницьку картотеку», «конденсований націонал-
фашизм складачів картотеки» тощо.

В обговоренні всіх цих питань на пленумі взяли участь письмен-
ники і критики Я. Савченко, С. Плужник, Г. Косинка, Ф. Якубовський, 
П. Колесник, І. Кіпніс, Л. Дмитерко, В. Гудим, В. Ярошенко, Д. Гу-
менна, А. Добровольський, А. Турчинська, Г. Шкурупій, Б. Охримен-
ко та ін. Відзначимо, що співробітники Інституту були як серед про-
мовців (Я. Савченко, Ф. Якубовський, П. Колесник), так і серед тих, 
кого критикували в обговоренні. Це (крім С. Єфремова) – М. Козоріс і 
його роман «Голуба кров»; Б. Якубський, який, виступаючи з доповід-
дю «Творчий шлях Рильського» (20 грудня 1933 р.), «не зупинився, а 
“перескочив” той період у творчості поета, коли він активно виступав 
у групі буржуазних націоналістів-неокласиків під час дискусії з Хви-
льовим 1925–1928 pp.»; Г. Костюк, який у передмові до «Першої вес-
ни» Г. Епіка «змазує ваплітянський період у творчості Епіка...» (ЖР. – 
1934. – № 1).
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Не забуваймо, що ці й багато подібних «зауважень-звинувачень», 
«творчих» обговорень відбувалося, коли тут і там здійснювалися не-
перервні арешти...

* * *
У 1932 році ГПУ арештувало О. Дорошкевича.
У 1933 році заарештовано й засуджено до розстрілу заступни-

ка директора Інституту С. Пилипенка та одного з наукових «світил»  
ВУАМЛІНу й Інституту Тараса Шевченка (і члена ЦК КП(б)У) А. Рі-
чицького. Тоді ж було заарештовано всіх членів письменницької орга-
нізації «Західна Україна», як і всю комісію західноукраїнської літерату-
ри Інституту – М. Козоріса, Д. Загула, Д. Рудика, який готував до друку 
збірку критичних статей «Етюди західноукраїнської літератури» та ін.

Наприкінці 1934 року арештовано й засуджено на десять років 
(у 1937 р. розстріляно) талановитого поета й співробітника Інституту 
літератури А. Паніва.

У вересні 1935 року у складі «терористичної і націоналістичної 
групи проф. М. Зерова» арештовано й засуджено разом із побратимами 
(лютий 1936 р.) до позбавлення волі на десять років у виправно-трудо-
вих таборах і 1937 року розстріляно П. Филиповича. Того ж року не-
законно репресовано друзів по аспірантурі Ю. Лавріненка (перебував 
на засланні до 1942 р.) та Г. Костюка (перебував у таборах Воркута до 
1940 p.). Тоді ж до сонму контрреволюціонерів потрапив і Г. Майфет, 
одним із гріхів якого було знайомство з М. Хвильовим, дружба з С. Пи-
липенком: з таборів і заслання він повернувся до Полтави 1955 pоку, a 
1975-го, знесилений і зневірений, вчинив самогубство.

Нарешті того ж 1935 року (у листопаді) арештовано як «активного 
учасника троцькістсько-націоналістичної організації» і засуджено спо-
чатку до п’яти років, а потім (у 1940 р.) до восьми років концтаборів 
Євгена Шабліовського (1906–1983). Тільки-но 1934 року його було об-
рано членом-кореспондентом АН УРСР і призначено директором Ін-
ституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (доти, з 1932 p., він був заступни-
ком замість С. Пилипенка).

Це вже справді був остаточний розгром Інституту літератури, тим 
більше, що сьогодні ми ще не дослідили весь масштаб злочинств ре-
жиму, не встановили, скільки й коли було заарештовано інших, менш 
знаних, його працівників. Відомо, наприклад, що 1933 року аспірант 
Інституту, а потім викладач української літератури в Краснодарсько-
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му педінституті П. Гребінник був ув’язнений на Кубані та засланий на 
Соловки; що кілька аспірантів-комсомольців – К. Півник, Г. Проценко, 
С. Матяш і Р. Шевченко – були арештовані, звинувачені в належності 
до «Київської групи терористів-білогвардійців» і розстріляні разом із 
Г. Косинкою, О. Влизьком, К. Буревієм, Д. Фальківським та ін.

У 1936 році на базі цього, по суті, знищеного, поріділого науково- 
дослідного Інституту та літературної комісії так само розгромленого  
ВУАМЛІНу було створено Інститут української літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка АН УРСР.

До речі, у звіті про науково-дослідну роботу АН УРСР 1937 року 45 
йдеться про утворення в складі Академії трьох нових інститутів: еко-
номіки (замість УАМЛІНу), історії України (замість такого ж інституту 
УАМЛІНу) та Інституту літератури ім. Т. Шевченка. Далі повідомляєть-
ся про створення 1937 року нового Інституту фольклору.

У «Кількісних покажчиках роботи АН УРСР за 1937 р.» знаходи-
мо інформацію, що згідно з ухвалою РНК від 21 травня 1937 року Ін-
ститут українського фольклору об’єднано в один Інститут літератури 
і фольклору. На 1 січня 1938 року він налічував 14 осіб з відділами: 
історії української літератури першої половини XIX ст. і шевченкознав-
ства (4 співробітники), історії української літератури другої половини 
XIX ст. (4), секціями російської (2) і світової (1) літератур та бібліо-
графічним відділом (3). На радянський відділ, очевидно, не знайшлося 
кадрів: усі були вже винищені. Як автономна одиниця в Інституті існує 
і кабінет єврейської радянської літератури, мови і фольклору (7 осіб 
співробітників). На 1 квітня 1938 року у відділі суспільних наук АН 
УРСР було 130 наукових співробітників (усього 285) і в Інституті літе-
ратури 21 (всього 49) 46.

Згадується в цьому документі Інститут літератури і там, де мовить-
ся, що внаслідок «шкідництва троцькістсько-бухаринських, буржуазно- 
націоналістичних, фашистських шпигунів і диверсантів», «виконання 
найважливіших завдань по обслуговуванню потреб радянського націо-
нально-культурного будівництва... було зірвано», зокрема, підготовку й 
випуск підручника з історії української літератури.

На цьому етапі (1936–1938) Інститут літератури очолив акад. Павло 
Тичина і був директором до 1939 року (його заступником – проф. О. Бі-
лецький; у 1940–1941 pоках він був директором Інституту). У 1939–
1941 pp. діяло і Львівське відділення Інституту.
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У документі про кадровий склад Інституту 1937 pоку, підписано-
му т. в. о. ученого секретаря Ю. Костюком, зазначається, що наукових 
працівників в установі було на той час 20 чоловік (з них з української 
літератури – 15, російської – 2, західноєвропейської – 2, науково-допо-
міжного персоналу – 18, аспірантів – 15).

Певна наукова діяльність, зрозуміло, відбувалася. Утім «Бібліогра-
фія колективних наукових праць та монографій співробітників Інсти-
туту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (1926–1986)» засвідчує, 
як різко змінилася кількість наукової продукції в 1932–1937 pоках: до 
двох-трьох позицій щороку 47.

Із праць, наближених до письменства XX ст., можна назвати хіба 
що підручники «Українська література» для п’ятого і шостого класів 
Є. Кирилюка і Ф. Якубовського, що вийшли двома виданнями (1935, 
1936). Книжкова продукція Інституту 1937 році великою мірою «пуш-
кінська» (100-річчя з дня смерті). У 1938 році почався випуск наукових 
записок «Радянське літературознавство».

Одноманітною за змістом, темами, іменами постає тогочасна лі-
тературна періодика. Найчастіше зустрічається прізвище С. Щупака, 
який, за деякими даними, можливо, саме в цей час був і на чолі комісії 
радянської літератури Інституту.

Ось хроніка з «Червоного шляху» про зустріч правління Спіл-
ки письменників України з партійним активом Ленінського району 
м. Харкова. Цитуємо: «Тов. Щупак розповідав про шкідницьку робо-
ту на літературному фронті контрреволюціонерів Річицького, Десня-
ка, націоналіста і троцькіста Сухино-Хоменка, націоналіста Овчаро-
ва 48, про роботу націонал-опортуніста Гірчака, про маскування про-
вокаторів-контрреволюціонерів у художній літературі Досвітнього, 
Ялового, Пилипенка, Слісаренка, Козоріса й інших шпигунів, що від 
них звільнено літературний фронт. Остаточно розкрито націоналіс-
тичне обличчя М. Куліша, автора цілого ряду ворожих п’єс, зірвано 
машкару з таких націоналістичних творів, як “Записки полоненого” 
Кобця, “Богун” Соколовського й інших. Але далеко не всі ворожі сили 
було викрито в літературі, – наголошує тов. Щупак». Серед тих, кого 
ще треба «викрити», С. Щупак називає свого постійного опонента й 
конкурента В. Коряка.

«Характерно, – говорив т. Щупак, – що і в Коряка націоналістичні 
концепції часто-гусго поєднуються з троцькістськими концепціями». 
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Доповідач викрив шкідливі концепції Коряка, що ідуть від буржуазно-
націоналістичних історіографів типу Єфремова, Грушевського, Дорош-
кевича, які пропагували “безбуржуазність” української нації тощо... Як 
і всі націоналісти, Коряк висуває “національну свідомість” і “теорію 
революційного націоналізму”, ідеалізуючи центральну раду, контрре-
волюціонера Винниченка і боротьбистів» (ЧШ. – 1935. – № 1).

За мірками тих часів це був прямий донос, реляція для ГПУ. 
І нові арешти назрівали. Але так само й для самого С. Щупака. Ще 
повідомля лося про підготовлений збірник «Проти націоналізму в укра-
їнській літературі» (автори – С. Щупак, Є. Шабліовський, Б. Ковален-
ко, І. Юрченко – очевидно ж, той самий, що «перевіряв» С. Пилипенка 
«на політичну зрілість»?). Ще згадуються скрізь і шлються привітальні 
листи С. Косіорові, П. Постишеву, П. Любченку, а в 1936–1937 pоках їх 
усіх, і тих, хто слав, і тих, кому слалися вітання, вже не існуватиме на 
культурному й політичному обрії України. Розгойданий смертоносний 
маховик, зокрема й не без їхніх зусиль, завершував свою «роботу».

У листопаді 1936 року було заарештовано С. Щупака, через рік – 
В. Коряка (обох їх було розстріляно 1937 p.). Тоді ж те саме сталося із 
Ф. Якубовським та Я. Савченком. Було арештовано й інших молодших 
колег по Інституту – П. Колесника та А. Костенка, які перебували в 
таборах відповідно до 1947 та 1955 років. ...

До Інституту приходили нові люди, вони працювали на руїнах, 
мали завдання реанімувати науково-дослідну установу.

Ще на самому початку 1930-х років виступають зі статтями й ре-
цензіями про творчість сучасних письменників С. Крижанівський, 
Є. Адельгейм, Є. Старинкевич, С. Шаховський, Ю. Костюк. За покаж-
чиком М. Забенко та Т. Ушакової 1938 року Інститутом було видано три 
монографії: «Два драматурги. Статті про п’єси І. Кочерги та О. Корній-
чука» Є. Адельгейма та «І. П. Котляревський. Критико-біографічний 
нарис» і «Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях» І. Сте-
буна.

У 1939–1940 роках простежується певне творче пожвавлення: 
книжково-монографічна продукція становить 16 позицій, в тому числі 
розвідка М. Возняка («Павло Кониський і псевдо-Полетика», 1939), дві 
праці І. Стебуна («Тарас Шевченко: Біографічний нарис» та «Україн-
ські класики»), дві – Є. Кирилюка (про Панаса Мирного, М. Кропив-
ницького), видають книжки Г. Скульський («Доля героїв»), Л. Смуль-
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сон («Етюди про українську радянську поезію», «Шлях до народнос-
ті»), І. Айзеншток, О. Кисельов, С. Шаховський.

У 1941 році з’явилося кілька книжкових видань, присвячених 
українській літературі XX ст.: дві роботи Л. Новиченка, який вступив 
до аспірантури Інституту 1940 pоку, – «Павло Тичина. Провідні ідеї 
творчості» та «Повість про поета. Лірика М. Рильського» і брошура 
Є. Старинкевич «Українська радянська драматургія» (нею дослідниця 
заявила той «свій» вид літератури, якому залишилась вірною впродовж 
усього подальшого життя).

Цей науковий доробок, принаймні кращу його частину, можна було 
б назвати «втихомиреним»: багато що залишилося від вульгарно-со-
ціологічного підходу до художньої творчості, зникають, але надто по-
вільно відверті політичні гасла, однак до справжньої науки, справжньої 
філології було далеко, руїни ще диміли.

До війни у відділі радянської літератури, як свідчить штатний роз-
пис, працювали Є. Адельгейм (в. о. зав. відділу), Г. Скульський, Є. Ста-
ринкевич, Н. Рибак, А. Тростянецький, Л. Новиченко, Л. Прицкер, 
Л. Смульсон.
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44 Ідеться про пленум оргкомітету Союзу радянських письменників СРСР, що 
відбувся 26 жовтня 1932 р. в Москві.

45 Інститут рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського. – Оп. № 1, од. зб. № 548, с. 35.
46 Там само. – С. 49.
47 Забенко М., Ушакова Т. Бібліографія колективних наукових праць та моно-

графій співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (1926–
1986). – К.: Бібліотека ІЛ ім. Т. Г. Шевченка НАН, 1987.

48 Григорій Овчаров закінчив Інститут червоної професури, завідував там ка-
федрою марксизму-ленінізму, редагував журнал «Критика», а в 1931–1933 pp. ви-
конував обов’язки наукового секретаря при наркомі М. Скрипникові та, мабуть, 
передусім через це 1934 р. був заарештований і відбув вісім років концтаборів. 
А проте в 60-х роках редакції не могли відбитися од цього ортодокса й «розвін-
чувача» – він і далі воював з багатьма письменниками 20–30-х років, зокрема з 
«першими хоробрими» (В. Чумак, А. Заливчий, В. Еллан-Блакитний, Г. Михайли-
ченко) та іншими реабілітованими; не визнавав їхньої реабілітації, викривав їх як 
«ворогів народу»... Абсурдні часи, химерні долі!
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Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ  
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО: АКТУАЛЬНІ  

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
НАУКОВОЇ КООРДИНАЦІЇ

Сучасне мистецтвознавство – порівняно нова галузь гуманітарних 
наук. Вона перебуває у полі як академічної історії і теорії мистецтв, так 
і новітньої художньої критики. Ці дві гілки наукового процесу мають 
свої методи дослідження, свої теоретичні позиції, свою історію виник-
нення, свої типові проблеми сучасного розвитку. Саме про це буде мова 
в доповіді.

Сьогодні українська мистецтвознавча наука в різних обсягах розви-
вається в науково-дослідних установах, поодиноко в художніх музеях і 
мистецьких навчальних закладах. Інститут мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського в системі Національної 
академії наук є провідним осередком мистецтвознавчих досліджень, 
який акумулює й генерує актуальні ідеї та теоретичні проблеми су-
часності. Науковці працюють у полі класичного мистецтвознавства з 
його пієтетом перед джерелознавчими аргументами. Від попередників 
сучасне мистецтвознавство перейняло історико-порівняльні методи 
дослідження, які й сьогодні сприяють висвітленню невідомих фактів 
та явищ українського мистецтва, розкриттю таких сторінок, що до-
зволяють реконструювати цілісну картину образотворчої культури. 
Як засвідчують наукові праці, матеріали щорічних міжнародних кон-
ференцій ІМФЕ, за останні роки в українському мистецтвознавстві 
зроблено чимало відкриттів, до наукового обігу введені нові факти, 
імена, репрезентовані талановиті мистецькі школи. По-новому осмис-
люються процеси художнього життя – минулого і сьогодення. Нинішнє 
українське мистецтвознавство спирається на ідею відродження націо-
нальної культури, національних традицій і водночас робить наголос на 
необхідності осмислення історичного минулого й осягнення нових, а 
найголовніше – об’єктивних критеріїв оцінки історичних подій, діяль-
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ності окремих особистостей. Для науковців важливим є дослідження 
шляхів модернізації культури, вивчення процесів трансформації націо-
нальних традицій, їх входження в сучасну етнокультурну ситуацію, 
взаємозв’язок з культурою нацменшин.

Зусиллями науковців Інституту були підготовлені й видані багато-
томні, широко ілюстровані «Історія декоративного мистецтва України» 
та «Історія українського мистецтва». Головним редактором названих 
видань є академік Г. Скрипник. Це наочний приклад координації фахів-
ців з різних центрів України – Києва, Львова, Івано-Франківська, Хар-
кова, Одеси та інших, які представляють провідні дослідні, навчальні 
центри, художні музеї, що сприяло як розширенню географії дослі-
джень, так і залученню матеріалів музейних фондів, оприлюдненню 
невідомих досі художніх артефактів. Означені видання є вагомою скла-
довою комплексного фундаментального проекту ІМФЕ, що передбачає 
опублікування багатотомних видань і енциклопедій з українського об-
разотворчого мистецтва, театрознавства, етнології та фольклористики, 
який започатковано в Інституті й успішно реалізується.

Так, в «Історії українського мистецтва» досліджено історію всіх ви-
дів і жанрів образотворчого мистецтва, архітектури від палеоліту до 
сьогодення, переглянуто цілий ряд художніх явищ та персоналій.

Новим здобутком українського мистецтвознавства є вперше підго-
товлена й видана (уже вийшло друком 4 томи, підготовлено 5-й) «Історія 
декоративного мистецтва». Підготовка й видання цих узагальнюючих 
праць з історії мистецтва продиктована вимогою часу й соціокультур-
ними запитами сучасної україністики, адже нова суспільно-політична 
дійсність незалежної України вимагає кардинальної переоцінки етно-
культурної та мистецької спадщини народу та її нової інтерпретації гу-
манітарними науками.

Безпосередній роботі над новим фундаментальним проектом 
в ІМФЕ передувала ґрунтовна наукова та науково-організаційна ді-
яльність. У 2005 році було створено відділ декоративного мистецтва 
(керівник – доктор мистецтвознавства Т. Кара-Васильєва). Теоретико-
методологічні питання підготовки п’ятитомної академічної «Історії 
декоративного мистецтва України» були обговорені в ході спеціаль-
ної наукової дискусії, у низці публікацій у наукових збірниках «Мис-
тецькі обрії», «МІСТ», на науковій конференції та в матеріалах збір-
ника «Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його 
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подальшого розвитку». У відділі було виконано колективну планову 
тему «Народне мистецтво як цілісна система світобачення», проведе-
но конференцію і видано збірник наукових праць. Це дало можливість 
колективу підійти до поглибленого концептуального осмислення роз-
витку декоративного мистецтва, його різноманітних напрямів і течій, 
з’ясувати недостатньо вивчені проблеми, зокрема стильової еволюції 
народного мистецтва, його роль у формуванні художньої свідомос-
ті народу. Колектив авторів спирався як на досягнення попередників 
у вивченні народного мистецтва, так і на нові сучасні дослідження. 
Серйозним поповненням наукової бази для підготовки фундаменталь-
ного академічного дослідження українського декоративного мисте-
цтва стало видання у відділі декоративного мистецтва сучасних моно-
графічних праць, позначених високим фаховим рівнем. Це роботи 
Н. Студенець, Г. Істоміної, з різних видів народного мистецтва, а та-
кож узагальнююча праця «Декоративне мистецтво України ХХ століт-
тя» (Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова). Важливим науково-методологіч-
ним підгрунтям для з’ясування науково-теоретичних засад розвитку 
народного мистецтва, його видової дефініції при написанні «Історії» 
стали дві роботи: «Декоративне мистецтво України кінця ХІХ століт-
тя. 200 імен» (З. Чегусова,) яке було відзначено у 2005 році. Націо-
нальною премією ім. Тараса Шевченка, а також моно графія Т. Кари-
Васильєвої «Історія української вишивки», що так само отримала на-
ціональну премію ім. Тараса Шевченка в 2012 році.

В основу новоствореної «Історії декоративного мистецтва» покла-
дено історичний розгляд здобутків національної культури. Це тяглість 
розвитку від давнини до нових видозмін структурно-художніх якостей 
і функцій різних видів і жанрів мистецтва в період постмодернізму. 
Саме тому в основу концепції цього багатотомного видання покладено 
наукову реконструкцію художнього процесу, створення повноцінної та 
вичерпної панорами розвитку декоративного мистецтва на українських 
землях упродовж історичного розвитку.

Принципово важливим в написанні «Історії...» є те, що автори роз-
ділів відійшли від дослідження й класифікації народного мистецтва як 
галузі матеріальної культури, у якій переважає утилітарний принцип. 
У теоретичному плані ця галузь належить до пріоритетів духовної 
культури, а діяльність народних майстрів розглядається як художньо-
естетична діяльність.
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Декоративне мистецтво, що охо-
плює цілий комплекс різноманітних 
видів і напрямків, є цілісною живою 
системою, що розвивається у сфері 
народного мистецтва, художніх про-
мислів, художньої промисловості і 
творчості художників-професіоналів. 
Саме тому в основу цього видання 
вперше в українському мистецтвознав-
стві покладено чітку концепцію роз-
гляду декоративного мистецтва в усій 
різноманітності й багатогранності його 
проявів. Це насамперед роль і значення 
народного мистецтва в системі духо-
вної та матеріальної культури, у фор-
муванні художнього ансамблю та пред-
метного середо вища, взаємозв’язок та 
взаємовпливи народного і професійного мистецтва на різних історич-
них етапах, семантика та образність орнаменту. Важливе місце займа-
ють питання ролі декоративного мистецтва в опорядженні храмових 
комплексів, богословська символіка церковного мистецтва.

У кожному з п’яти томів «Історії...» акцентується своєрідність роз-
витку художнього життя регіонів України та формування локальних 
мистецьких традицій, аналізуються активні взаємоконтакти і взаємо-
впливи українського мистецтва із західно-європейською і східною мис-
тецькими традиціями, утверджується органічне входження української 
культури у світовий мистецький контекст.

Перед кожним з нас постає питання, якою має бути сьогодні мис-
тецтвознавча наука і як зберегти її потенціал, як технологічно її пере-
озброїти. Для успішної реалізації найголовніших тенденцій мистецтво-
знавчого процесу в Україні необхідна скоординованність дій у на-
прямку організації співпраці, створення нових програм наукових до-
сліджень та їх видавничої реалізації. Одним з невідкладних завдань, 
що потребує сьогодні зосередження зусиль фахівців різних розділів 
мистецтвознавства, є розширення поля теоретичних пошуків. Визна-
чивши, що саме теоретичні побудови є засобом систематизації науко-
во-мистецьких фактів та наукового прогнозування на майбутнє, маємо 
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констатувати, що мистецтвознавство як галузь гуманітарної, зокрема 
філософської, науки, досі не спромоглося на створення власної, пере-
віреної практикою теорії, котра служила б науково-методичною базою 
як для істориків, так і для мистецької критики. Важливе значення для 
теоретичних узагальнень має уніфікація понять, термінів. Цей процес 
не може бути спонтанним, суб’єктивним і некерованим, а передбачає 
чітку координацію наукових напрацювань.

На нинішньому етапі розвитку вітчизняного мистецтвознавства 
слід зосередити увагу на філософських аспектах розвитку сучасної 
мистецтвознавчої науки. Адже філософія, спонукаючи до теоретичного 
осмислення, формує сприйняття людини. Разом філософія і мистецтво, 
інтегративно трансформуючись у мистецтвознавчу науку, повинні ви-
конувати загальнокультурну функцію синтезу наукових знань у єдиній 
універсальній і цілісній системі соціального досвіду і майбутніх до-
сліджень. Тому дослідження соціальних, соціофілософських аспектів 
мистецтва повинні більш інтенсивно використовуватися в наукових 
розробках національного мистецтвознавства.

Найприкріша вада сучасного мистецтвознавства – його внутрішній 
і зовнішній герметизм. Потрібна координація зусиль, розробка спіль-
них тем, включення української проблематики у європейський кон-
текст. Сьогодні необхідно значно розширити проведення міжнародних 
конференцій, симпозіумів, круглих столів, створити єдину програму 
сучасної мистецтвознавчої науки, спрямувати її тактику і стратегію, 
визначити розвиток теоретичних дисциплін галузі, забезпечити по-
дальші розробки пріоритетних напрямів, сконцентрувати наукові сили 
для здійснення ґрунтовних актуальних видань. Важливим є зв’язок 
української науки зі світовою практикою, європейськими науковими 
центрами. Необхідний прорив з периферійності і вихід на міжнародні 
контакти для завоювання більшого наукового потенціалу, насамперед 
визначення пріоритетів і престижності мистецтвознавчої науки в сис-
темі інших наук, а також поза межами держави, у світі.

Саме цьому сприяє систематичне видання тематичних випусків 
журналу «Народна творчість та етнологія», кожний з яких присвячено 
мистецтву різних країн – Франції, Польщі, Ізраїлю, Росії та ін. Міжна-
родні контакти й зустрічі, наукові взаємозв’язки пропагують образот-
ворчу культури за кордоном. Така координація послідовно й активно 
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сприяє вирішенню невідкладних завдань, розв’язанню тих проблем, 
котрі сьогодні є актуальними для мистецтвознавчої науки.

Мистецтвознавство виявилося сьогодні безсильним перед насту-
пальним духом субкультури з її агресивністю, псевдоемоціями. Вод-
ночас є цілий ряд художніх концептуальних виставок сучасного мис-
тецтва, котрі стали подіями в художньому житті України. Це Всеукра-
їнські виставки сучасного декоративного мистецтва в Національному 
музеї українського народного декоративного музею, Музеї сучасного 
мистецтва України в Києві, міжнародні бієнале текстилю, виставка су-
часного арт-текстилю (організатор і куратор – З. Чегусова), взірці, від-
творені за проектами художників авангарду 1910–1920-х років (автор 
ідеї та куратор Т. Кара-Васильєва). Усе це сприяє розвитку базових 
досліджень сучасного мистецтва. Воднораз відсутність перспективної 
скоординованої програми виставкової діяльності перешкоджає ціле-
спрямованому показу передових здобутків українського мистецтва. 
У зв’язку з організацією виставок виникає проблема меценатства, яка 
є світовою практикою звільнення від податків. Вона впродовж двадця-
ти років в Україні так і не вирішена на законодавчому рівні. 

Важливим сьогодні видається розвиток біо-бібліографічної науки 
як підґрунтя для фундаментальних досліджень. Поглибленню мисте-
цтвознавчої практики сприятиме широка видавнича програма з ви-
дання бібліографічних покажчиків, антологій вітчизняної та світової 
художньо-критичної та історико-мистецтвознавчої думки, серійного 
видання української мистецтвознавчої спадщини, перекладної літера-
тури, широкого корпусу науково-популярних посібників та підручни-
ків, створення на їх базі сучасних цифрових носіїв. 

Донині існує проблема опрацювання та опублікування музейних 
матеріалів. Назріла потреба в каталогізації фондів українського мисте-
цтва в музеях, приватних збірках, церквах, монастирях, а також у ство-
ренні єдиного фонду мистецької спадщини в Україні і за її межами. 

Українське мистецтвознавство має цілі лакуни, що потребують 
свого заповнення. Це стосується насамперед відновлення візантології 
в Україні, медієвістики, дослідження світового, у тому числі європей-
ського мистецтва на базі національних музейних збірок, дослідження 
мистецтва ХХ ст., переосмислення з нових позицій його окремих пері-
одів і художніх постатей. Очевидно, нам давно треба зрозуміти, що час-
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тина колись величезного спадку, збережена до нашого часу в музеях, є 
неоціненним скарбом національної культури. 

Важливим є подолання дилетантизму в мистецтвознавчій науці 
шляхом координації мистецтвознавчої освіти та академічної науки, 
об’єднання зусиль при підготовці фундаментальних історико-мистець-
ких досліджень. Ураховуючи те, що виникла значна кількість нових 
Спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій у багатьох 
регіональних педагогічних інституціях, варто було б поновити Все-
українську координаційну раду НАН України для узгодження плануван-
ня наукових тем і дисертаційних досліджень, яка дозволила б уникнути 
їх дублювання.

Художня критика як складова мистецтвознавства виходить сьо-
годні на передові рубежі. Вона виступає не лише як знаряддя оцінки 
творів мистецтва, а і як важливий чинник у формуванні мистецького 
процесу, сприяє розвитку певних художніх тенденцій, напрямів, стилів. 
Водночас сьогодні виникла загроза, що арт-критика, яка підпорядко-
вана потребам художнього ринку й зосереджена на сторінках модних, 
глянцевих видань та престижних галерей, рекламує те мистецтво, яке 
з погляду бізнесу здатне принести високі прибутки. Комерціалізація 
мистецтва породила характерний для ХХ ст. тип «критика-маклера», 
«критика-менеджера». Тому сьогодні виникає необхідність координації 
підходів у більш широкій, аніж сфера мистецтва, системі, якою є за-
гальнокультурний контекст. Це вимагає розширення фахових кордонів 
мистецтвознавства і художньої критики, виходу у сферу позахудожніх 
естетичних явищ.

Важливим сьогодні видається координація наукових програм між 
усіма інституціями, насамперед Інститутом народознавства НАН Укра-
їни, Інститутом сучасного мистецтва, Інститутом культурології, Націо-
нальною академією мистецтв України, мистецтвознавчими навчальни-
ми центрами. Таке об’єднання сприяло б консолідації зусиль, спрямо-
ваних на подальший розвиток мистецтвознавчої науки, удосконалення 
інноваційного досвіду в питанні вивчення культури, історії, теорії мис-
тецтва, у розробці інтегрованих програм, методологій та навчально-ме-
тодичних посібників з мистецтвознавчих питань, дослідження процесів 
розвитку мистецтва в контексті взаємовпливу мистецтва і життєтвор-
чості особистості, а також у контексті світового культурного процесу.
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Лариса МАСЕНКО

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ПЛЮС РУСИФІКАЦІЯ:
ТЕЛЕВІЗІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПРИНИЖЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Русифікація й денаціоналізація українців у самодержавній і ко-
муністичній Російській імперії відбувалися не лише шляхом заборон 
та обмежень вжитку української мови, але й через спеціальні заходи, 
спрямовані на послаблення її культуротворчого потенціалу, впливу 
створеної нею культури. Особливу винахідливість у цьому виявляла ко-
муністична влада. На відміну від царської, вона провадила асиміляцій-
ну політику не відверто, а приховано. Для зовнішнього світу комуністи 
декларували переваги своєї національної політики, проголошуючи на 
словах рівноправність усіх мов у СРСР, їхній «нечуваний розквіт» та 
«гармонійність» взаємодії національних мов з російською. Натомість 
мовно-культурна асиміляція неросійських народів тривала. Потужне 
знаряддя русифікації радянська влада отримала з появою в 1950-х ро-
ках телебачення. Телебачення, поряд з радіо, дало їй змогу посилити 
й прискорити процеси мовно-культурної уніфікації населення СРСР, 
що за часів Брежнєва втілилося в тезу про постання «нової історич-
ної спільноти – радянського народу». Проте експансіоністські проекти 
Кремля, спрямовані на поширення свого політичного впливу в інших 
країнах, змушували владу терпіти присутність національних культур у 
республіках. Проте місцеві культури в жодному разі не повинні були 
конкурувати на рівних з російською культурою, яка виконувала інте-
граційну функцію злиття «братніх націй у єдиний радянський народ». 
І якраз телебачення, яке поєднує звуковий ряд з візуальним, у руках 
політичних шахраїв надавало значні можливості для застосування ма-
ніпулятивних технологій. 

Використання спеціальних стратегій з метою впровадження в масо-
ву свідомість українців стереотипу меншовартості своєї мови і культури 
порівняно з російською ілюструють телевізійні практики, що їх засто-
совували в УРСР. Опис передач українського телебачення 1970-х ро-
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ків, яке було тоді обмежене трьома 
каналами – центральним з Москви 
(ЦТ) і двома українськими з Киє-
ва (УТ-1 та УТ-2), можна знайти 
в опублікованій минулого року 
книзі Станіслава Цалика «Киев: 
конспект 70-х (Рассказы о повсед-
невной жизни города и горожан)». 
Автор згадує тогочасне тематичне 
обмеження передач українських 
каналів на тлі значно розмаїтішо-
го й цікавішого репертуару цен-
трального телебачення. Ключові 
передачі обох українських кана-
лів – «Село і люди», «Сонячні 
кларнети» – були призначені для 

сільської місцевості, там на них і існував попит. Кияни ж, як зауважує 
С. Цалик, іронічно називали УТ-1 «колгоспником», натомість дивилися 
цікаві програми з розмаїтого репертуару центрального каналу – «Клуб 
кинопутешествий», «В мире животных», «Очевидное – невероятное», 
«Утренняя почта», «Вокруг смеха», «Кинопанорама», «Кабачок 13 сту-
льев». Крім того, московський канал транслювали на годину-півтори 
довше, аніж український, а о 21.00 на всіх каналах СРСР, у тому числі 
на УТ-1, ішла московська інформаційна програма «Время». 

Варто нагадати й ситуацію, що склалася в 1970-х – першій по-
ловині 1980-х років у царині художньої літератури. Якісний прорив, 
що його здійснили молоді талановиті митці з руху «шістдесятників», 
1972 року місцева колоніальна адміністрація за наказом з Москви лік-
відувала, заарештувавши активних його учасників і запровадивши дра-
конівську цензуру, крізь бар’єри якої могли пробитися до читача лише 
поодинокі якісні твори. Не дивно, що в переліку дефіцитних книжок, 
популярних у колах київської інтелігенції, С. Цалик не наводить жод-
ної української, список обмежується виданнями російських авторів 
М. Булгакова, В. Аксьонова, Є. Євтушенка, А. Вознесенського, братів 
Стругацьких та інших, а також зарубіжних авторів у російських пере-
кладах. Показово, що серед видань, на які був попит на книжковому 
«чорному ринку», був і «Словарь русского языка» В. Даля. 

Лариса Масенко
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Унаслідок цілеспрямованої репресивної політики московській 
владі таки вдалося втовкмачити значній частині українського насе-
лення – і то не лише людей з невисоким рівнем освіти, а й інтеліген-
ції – переконання в неповноцінності української культури порівняно  
з російською. 

АХоч як не прикро це визнавати, але нинішнє телебачення в Україні 
стало потужним знаряддям продовження русифікації українського на-
селення, що блокує формування цілісної української нації. Розроблені в 
радянський період маніпулятивні практики почали особливо інтенсив-
но впроваджувати на телевізійних каналах з кінця 1990-х років, коли 
вони перейшли у власність до компрадорської буржуазії, якій націо-
нальні інтереси абсолютно чужі, ба більше, деколонізація та декомуні-
зація інформаційно-культурного простору країни загрожує їм втратою 
панівних позицій у суспільстві. 

Нині й без спеціальних досліджень очевидно, що на українському 
телебаченні панують мова і продукція культурної індустрії північної 
сусідки. Проте можна навести й конкретні дані моніторингу восьми 
провідних каналів, що його здійснили волонтери руху «Простір свобо-
ди» у жовтні 2012 року. Моніторинг тривав 64 години. Українська мова 
лунала на каналах близько 28 % часу, стільки ж було відведено двомов-
ним програмам, решта ж 44 % належала російськомовним. 

І проблема не лише в кількісному переважанні російської мови на 
нашому «не своєму» телебаченні, хоч і ця обставина сама по собі галь-
мує процес розширення сфер вживання літературної української мови. 
Надто загрозливим для морального здоров’я нації є застосування роз-
роблених ще в тоталітарній радянській системі стратегій приниження 
української мови, консервації у свідомості пересічної людини стерео-
типу її маргінальності й меншовартості. 

Суперечить телевізійній практиці суверенних країн запрошення на 
роль ведучих у політичних ток-шоу громадян інших країн, які не воло-
діють державною мовою. Ані Савік Шустер, ані Євгеній Кисельов не 
обтяжують себе вивченням державної мови України і знанням її куль-
тури. Зрештою, Є. Кисельов відверто висловлював своє бачення Украї-
ни як «провінції у моря». Чиєї провінції – здогадатися нескладно. 

Звичними на наших «не своїх» каналах стали програми з двомов-
ними ведучими або ж членами журі на всіляких розважальних ток-шоу, 
що формуються з кількох російськомовних осіб із вкрапленням одного 
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аборигена, який розмовляє українською. На унікальність цієї україн-
ської практики застосування білінгвізму в засобах масової інформації 
уже звертали увагу фахівці. Таке «шизофренічне» використання дво-
мовності зауважив під час перебування в Україні мовознавець Юрій 
Шевчук, котрий викладає українську мову в Колумбійському універси-
теті США. Ось що сказав він із цього приводу в інтерв’ю, записаному 
на його батьківщині, у Рівному: «Щодо новітніх внутрішніх чинників 
тиску на українську мову, то не можу не згадати такого новаторства 
теперішніх русифікаторів, як штучно створена “лінгвістична шизо-
френія”, коли через засоби масової інформації людям нав’язують думку 
про те, що одночасно говорити двома мовами природно. В одній пере-
дачі протягом п’яти хвилин можуть лунати дві мови! Я досліджував 
схожі в мовному плані регіони – Квебек, Каталонію, Пуерто-Ріко – ніде 
не показують на телебаченні програм, у яких одночасно розмовляють 
двома мовами, до того ж правильно не розмовляють жодною!». 

Щоправда, останнім часом мода на мовну суміш зазнає змін. Дво-
мовні ведучі поступаються місцем одномовним, але, звичайно ж, не 
україномовним, а російськомовним. Утім, у текст, виголошений ро-
сійською, коли-не-коли вставляється одне українське слово чи фраза. 
У такий спосіб у свідомості глядачів українська мова фіксується не як 
окрема самостійна мова, а як лексичний ресурс російської на кшталт її 
вологодського чи тверського діалекту. Ця технологія також належить 
до арсеналу засобів «злиття братніх мов», яке обіцяла нам у щасливому 
майбутньому людства програма КПРС. А тим часом вона «зливає» на 
телевізійних каналах країни державну мову. 

Утім, і «чисту» російськомовну партію без домішок «малоросій-
ського наріччя» московські гості часом використовують для реанімації 
у місцевих провінціалів ностальгійних почуттів за втраченим 1991 року 
спільним домом буття. Так, Максим Галкін під час проведення в парі 
з Володимиром Зеленським новорічної розважальної програми на «Ін-
тері» час від часу вставляв у своє мовлення слова «наша страна», не 
уточнюючи, яку саме «страну» він має на увазі. А варто нагадати, що 
за радянської доби це словосполучення дозволялося вживати лише сто-
совно території всього Радянського Союзу – так називати будь-яку із 
союзних республік цензура суворо забороняла. 

У серіалах, які продукуються не лише в Росії, а й у нас, поширилася 
мода протиставляти українську мову російській як засіб спілкування 
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нецивілізованих відсталих селян на тлі «просунутих» російськомовних 
мешканців міста. «Просвітити» селян і залучити їх до цивілізації може 
лише «вища каста» російськомовних. Як писав режисер Леонід Мужук 
у «Слові Просвіти», саме в такому ракурсі зображено мешканців села 
Обухівського району в серіалі «Сусідські війни», який демонстрував 
канал «1+1». Серіал був створений у вигляді ігрової постановки, підроб-
леної під документальну правду. Сюжет вибудовувався навколо історії 
сварок селян з приводу установки біотуалету. Усе, що стосувалося ту-
алету, йшлося українською мовою, натомість мирила селян російсько-
мовна жителька міста, роль якої зіграла Руслана Писанка. 

Такий самий стиль відносин між україномовною, а точніше, сур-
жикомовною сільською громадою та російськомовним міським «циві-
лізатором», демонструє скетч-шоу «Рюрики» на каналі ICTV. Дія сері-
алу відбувається в селі, мешканців якого зображено малокультурними, 
обмеженими людьми, чиї інтереси зосереджені переважно на пошуках 
випивки. Роль освіченого, цивілізованого персонажа належить учите-
леві, котрого після закінчення вишу направили в сільську місцевість 
викладати історію. Учитель, звісно ж, як того вимагають канони «неза-
лежного» українського телебачення, російськомовний. І саме до нього 
постійно звертаються селяни за порадами, бо самотужки вирішити свої 
проблеми вони нездатні. 

І нарешті, розглядаючи маніпулятивні телевізійні стратегії, не мож-
на не згадати й уживання суржику – українського мовлення, скаліче-
ного впливом на нього російської мови, на популярних каналах. Не ви-
падково символом нашої держави стала не котрась із красунь-акторок, 
як, наприклад, Бріжіт Бардо у Франції, а Вєрка Сердючка – переодяг-
нений у жінку клоун, який розмовляє мішаною напівукраїнською-на-
півросійською говіркою. Факт сам по собі глибоко символічний, бо він 
віддзеркалює роздвоєний стан свідомості значної частини української 
людності. 

Однак якщо образ Сердючки, хоч і не сприяє вихованню поваги до 
української мови, усе ж має якийсь елемент комічної привабливості, то 
вже втіленням крайнього ступеня українофобії слід вважати образ Ві-
тальки в серіалі, який іде на каналі ТЕТ. 

Актор, котрий його грає, створює на рідкість потворний образ. Ві-
талька – неохайний хлопець з огидною зовнішністю. Схиблений на 
сексі, він весь час незграбно залицяється до дівчат. Не маючи жодних 
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шансів на успіх, недоумок повсякчас наражається на зневагу, глум і 
роздратування з боку всіх, хто навколо нього. І говорить Віталька та-
кою ж огидною, як він сам, мовою. Усі решта численних персонажів 
цього скетчу, крім Віталькиної матері, такої ж недоумкуватої почвари, 
як і він, розмовляють стандартною російською мовою. Жодного персо-
нажа, який розмовляв би літературною українською, у серіалі немає, 
відтак носіями буцімто української залишаються тільки придуркуватий 
Віталька з такою самою жалюгідною матір’ю. 

Через такий промовистий портрет Вітальки, мовно протиставлений 
російськомовному оточенню, у підсвідомості глядачів закарбовується 
образ української мови як мови неповноцінних маргіналів. 

Цей серіал – наче візуальне унаочнення поглядів на державну мову, 
властивих деяким представникам правлячої партії. Наприклад, депутат 
Луганської обласної ради Родіон Мірошник у липні минулого року під 
час обговорення Закону Ківалова – Колесніченка висловлювався про 
державну мову в такому дусі: «Получается, что на этом языке [украин-
ском. – Л. М.], если мы растим своих детей, то мы лишаем их всего, мы 
растим просто недорассу – людей, которые просто лишены огромного 
объема знаний, которые приходят на русском языке, на английском, на 
другом». 

Можна з певністю твердити, що творці образу Вітальки як пред-
ставника «недораси» місцевих аборигенів поділяють саме такий ра-
систський погляд на українську мову та її носіїв. 

Цікаво, що, за інформацією сайта «Телекритика», на скетч «Віталь-
ка» надійшла скарга до Національної комісії з питань захисту суспіль-
ної моралі. Проте жодних порушень моралі та приниження гідності 
українців члени Комісії в цьому скетч-шоу не помітили. Якщо анти-
української маніпуляції не помічають доктори й кандидати наук, які 
входять до Комісії, то тим паче не помітять її тінейджери, для яких, 
власне, й призначено цей «шедевр». Напевно, не одну молоду людину 
образ Вітальки переконає, що «по-украински – это некрасиво». Позаяк 
така прихована за розважальними телекартинками пропаганда набага-
то ефективніша за дидактичні повчання, змінити сформований телеба-
ченням погляд на непрестижність української мови буде нелегко навіть 
відданим своїй справі педагогам. 

Таким чином, провідні телевізійні канали нашої країни інтенсивно 
працюють на відчуження українців від їхньої культури. Неспромож-
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ність тих, від кого залежала державна мовно-культурна політика впро-
довж усіх двадцяти років, захистити свій інформаційно-культурний 
простір призвела до втрати суверенітету в цій царині, що є ключовою 
для формування цілісної нації. Адже, як писав свого часу Джеймс Мейс 
у «Дні», «ніхто не має нічого проти російської культури чи мови, але 
доки українська мова залишатиметься другорядною в очах самих укра-
їнців – ця нація ніколи не буде єдиною». Нині ж на більшості україн-
ських телеканалів господарюють провідники «Русского мира», закла-
даючи міну уповільненої дії під фундамент Української держави. 
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Лариса МАСЕНКО

ЯК ПОЗБУТИСЯ РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ  
В ТОПОНІМІЇ

Зміна устрою, що відбулася після здобуття Україною державної не-
залежності, потребувала впровадження системних реформ у всіх галу-
зях суспільного життя. Деякі з них вимагають тривалого часу для реалі-
зації. Проте є такі сфери, де позбутися наслідків колишньої радянської 
ідеології та її пропагандистських стереотипів можна швидко й опера-
тивно. Це стосується передусім радянської топонімії та пам’ятників.

Пропаганда тоталітарної імперії, відображена в топонімах, напи-
сах, монументах і пам’ятних знаках, мала в перші ж роки незалежності 
поступитися місцем символам і знакам національної історії та культу-
ри. Саме так відбулася дерадянізація топонімії і демонтаж пам’ятників 
комуністичним вождям у всіх країнах Центрально-Східної Європи. 
Повернення історичної пам’яті вимагає вшанування правдивих націо-
нальних героїв – борців за визволення України, як і всіх видатних ді-
ячів української культури, науки та духовності. Очищення від символів 
радянщини поверне нашій країні її правдивий образ, надасть свого, 
національного характеру її історико-культурному простору, звільнить 
його від змертвілих знаків колишньої комуністичної імперії.

Варто нагадати, що радянська практика масових перейменувань на-
селених пунктів мала на меті не лише стерти історичну пам’ять і впро-
вадити культ правлячої партії та її вождів, а й уніфікувати топонімію 
міст і сіл у межах усього СРСР.

Перейменування назв населених пунктів більшовики започаткува-
ли ще в 1920-х роках, але масового характеру вони набули після утвер-
дження культу Сталіна. Країною прокотилася хвиля масових перейме-
нувань міст і сіл, вулиць і площ, заводів і фабрик на честь «батька на-
родів». Тоді ж поширилися й назви, призначені «уславлювати» інших 
партійних і державних діячів – Калініна, Кірова, Куйбишева, Вороши-
лова, Жданова, Орджонікідзе та ін. Зокрема, від прізвища Кіров було 
утворено 150 назв населених пунктів СРСР, від прізвища Калінін – 
100 назв, наймення Куйбишева отримали 40 міст і сіл.
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Десятками, якщо не сотнями налічувалися в УРСР села з назвами 
Жовтневе, Першотравневе, Радянське, які в багатьох випадках заміни-
ли давні назви, що відображали історію їхнього заснування.

Уніфікація географічних назв в УРСР супроводжувалася їх русифі-
кацією. У виданні «Українська РСР. Адміністративно-територіальний 
поділ» (К., 1987) можна побачити численну групу таких назв населених 
пунктів, як Первомаївка, Первомайськ, Первомайське, Побєда, Побід-
не, Совєтське, Октябрьське тощо. Упроваджуючи в топонімію України 
російські слова в українській транслітерації, влада демонструвала зне-
вагу до української мови, адже узаконювала в офіційному вжитку мовні 
покручі, сумнозвісний суржик.

Масштаби руйнації, що їх зазнала топонімія України в радянський 
період, можна проілюструвати на прикладі змін, які відбулися в топоні-
мії західних областей після входження їх до складу УРСР. Як дослідив 
львівський історик і мовознавець Олег Купчинський, на теренах Захід-
ної України, де більшість населених пунктів постала до ХV ст., зазна-
вали змін лише до 20 назв за століття, тоді як за 50 років радянської 
влади в кожній із семи західноукраїнських областей перейменовано в 
середньому по 100 населених пунктів.

Знищення історичного топонімічного ландшафту відбулося й у се-
редовищах міст і сіл по всьому Радянському Союзу. Експеримент, який 
провели російські мовознавці наприкінці 1980-х років, порівнявши 
наз ви вулиць і площ кількох міст СРСР, а саме: Мінська, Москви, Горь-
кого та Донецька, показав, що спільний фонд назв вулиць у цих містах 
становить 70 %. У найменуваннях вулиць і площ застосовувалася єди-
на для всіх міст модель. Центральні площі зазвичай мали такі назви: 
площа Леніна, площа Жовтневої революції, Радянська площа, площа 
Миру. Однаковими були в усіх містах і назви головних або централь-
них вулиць: Леніна, Карла Маркса, Енгельса, Калініна, Орджонікідзе, 
Жданова тощо.

Власне, радянська модель культових топонімів продовжила попе-
редню традицію «увічнення» в назвах імен російських самодержців та 
їхніх прислужників. Тільки місце царів і цариць після Жовтневого пе-
ревороту посіли вожді пролетаріату.

Історію постання на Півдні України численних назв, похідних від 
імені імператриці «всєя Русі» Катерини ІІ дотепно описав Юрій Ан-
друхович у «Лексиконі інтимних міст» у зв’язку з колишньою назвою 
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Дніпропетровська: «Катерина Друга та її підлабузники, вигадуючи наз-
ви для все новіших колоніальних поселень, особливо своїх фантазій 
не переобтяжували: Катеринослав, Катеринодар, Катериноград, Кате-
ринбург, Єкатерининське. Чому до них так і не додались які-небудь Ка-
теріненштадт і Катеринопіль? Гадаю, лише тому, що найбаскіший з її 
скакунів, тобто найенергійніший промотор її маніакального Drang nach 
Sыden (Пориву на Південь) граф Потьомкін – от іще говорящая фами-
лия з російської класики, додатковий, десь поміж Собакевича і Плюш-
кіна, персонаж “Мертвих душ”! – так і не встиг повтілювати більшості 
своїх карколомних прожектів, вінцем яких мало стати усунення Отто-
манської Порти і відновлення Візантії з одним із Катерининих (та, ма-
буть, заодно і своїх) онуків на кесаревому троні. Устиг би він – і мали 
б ми повсюдно довкола Чорного (та й Середземного) моря суцільні ка-
теринополіси».

Природно, що Україна має позбутися символіки, яка пропагує ми-
нулу бездержавність і колоніальну залежність. Зауважмо при цьому, що 
декомунізація та дерусифікація топонімії потребує значно менше орга-
нізаційних зусиль і часу, ніж, приміром, зміна мовної ситуації зросій-
щених міст. Останнє завдання, і це за умови впровадження послідов-
ного мовно-культурного планування, якого країна досі не має, можна 
вирішити лише впродовж життя щонайменше одного-двох поколінь, 
тоді як повернути український образ топонімії наших міст і сіл досить 
легко.

Це підтверджує досвід Львова, де міська топонімія була повністю 
очищена від тоталітарних назв у перші ж роки незалежності. Практи-
ку перейменувань, застосованих у цьому місті, наводжу за бакалавр-
ською роботою випускниці НаУКМА Христини Косоноцької, при-
свяченою історії перейменувань львівських вулиць і площ упродовж 
ХХ ст. У 1990-х роках Львову повернули ті давні історичні назви ву-
лиць і площ, які не мали ідеологічних конотацій: вул. Замарстинівська 
(радянська назва – вул. Калініна), вул. Клепарівська (радянська назва – 
Кузнєцова), пл. Кафедральна (радянська назва – пл. Рози Люксембург), 
вул. Личаківська (радянська назва – вул. Леніна), вул. Шевська (радян-
ська назва – вул. Народної гвардії ім. І. Франка) тощо.

У більшості назв львівських вулиць, площ і провулків, які вони 
отримали під час перейменувань 1990-х років, ушановано видатних ді-
ячів української науки і культури.
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Як показало дослідження Х. Косоноцької, нинішня топонімія Льво-
ва кардинально відрізняється від колишньої радянської за самим прин-
ципом добору назв. Серед львівських вулиць, перейменованих після 
входження Галичини до УРСР, найбільшу групу становили назви, утво-
рені від прізвищ радянських воєначальників, Героїв Радянського Со-
юзу, партизанів, як-от: вул. Алелюхіна, Космодем’янської, Лелюшенка, 
Малиновського, Шапошникова та інших діячів. Вочевидь, їхнім при-
значенням було повсякчас нагадувати львів’янам, що, згідно з відомим 
висловом, «їх визволили, і на це нема ради».

Удвічі меншу групу серед радянських перейменувань становили 
назви, похідні від прізвищ видатних митців, причому це були переваж-
но представники російської культури (вул. Блока, Вересаєва, Гайдара, 
Сєрова та ін.).

Інший підхід застосовано під час заміни радянської топонімії у 
Львові. У сучасному соціокультурному просторі міста домінують наз-
ви, що вшановують пам’ять видатних діячів української культури, на-
уки, духовності – і тих, які походять з Галичини, і уродженців інших 
областей України. Присутні в топонімії Львова і наймення видатних 
зарубіжних державних і культурних діячів (вул. Т. Масарика. А. Лін-
кольна, П. Шафарика, В. Караджича і под.). Певну групу утворюють 
і назви, похідні від прізвищ військовиків, але вони актуалізують істо-
ричну пам’ять про борців за волю України, а не чужої держави, як це 
було раніше. Це вулиці, що носять імена С. Бандери, Є. Коновальця, 
А. Мельника, Р. Шухевича, Героїв Крут та ін.

Засади, на яких у Львові було здійснено заміну радянської топо-
німії на українську, варто було врахувати й іншим містам. Натомість 
ліквідація культових тоталітарних назв на більшій частині української 
території відбувалася мляво й непослідовно, унаслідок чого вони досі 
продовжують домінувати як в урбаністичних, так і в сільських середо-
вищах. Понад те, поряд із консервацією найменувань радянської доби 
з’явилося ще одне вкрай негативне явище – реанімація колишніх ім-
перських назв і пам’ятників, пов’язаних з російськими самодержцями.

Показовою з огляду на це є акція заміни радянської топонімії в Оде-
сі, яку описав Павло Ковальов у статті з промовистою назвою «Вигнан-
ня українства», опублікованій у газеті «Дені» (№ 2, 10 січня 2013 р.).

Як видно з публікації, Одеса, поряд зі Львовом, виявилась одним з 
небагатьох міст, де радянську топонімію було ліквідовано без багато-
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річних зволікань. Ця акція відбулася під час перебування на посаді мера 
Едуарда Гурвіца. За словами П. Ковальова, Е. Гурвіц «одним махом по-
вернув місту практично всі старі назви вулиць і місцевостей. Офіційно 
повернулися Велика й Мала Арнаутські, Єврейська та Рішельєвська, 
Єкатерининська й Коблевська, Разумовська і Ланжеронівська».

Відновлення історичної топонімії Одеси можна було б лише вітати, 
якби воно не поширювалося на колишні культові найменування, при-
значені «увічнювати» російських царів та їхніх прислужників. Таке пе-
рейменування означає лише заміну символу комуністичного панування 
на теренах України на символ самодержавного владарювання. Тому ве-
ликою політичною помилкою Е. Гурвіца та його команди був дозвіл на 
повернення в Одесу пам’ятника Катерині ІІ та вулиці її імені.

Як не дивно, але й у Херсоні, що має репутацію міста зі значно стій-
кішою українською ідентичністю, ніж Одеса, серед депутатів міськра-
ди виявилося багато прихильників колишньої колоніальної імперської 
символіки. На сесії 26 вересня 2012 року більшість депутатів проголо-
сувала за перейменування центральної вулиці міста, яка з радянських 
часів носила ім’я Карла Маркса, на вулицю Потьомкінську, хоча в місті 
вже є пам’ятник Потьомкіну і Потьомкінський сквер. Важко збагну-
ти, чому херсонські депутати вирішили увічнити в топонімії міста ім’я 
вельможного лакея Катерини ІІ, який прославився хіба що бутафорни-
ми «потьомкінськими селами». Цікаво, що проти заміни Карла Маркса 
на Потьомкіна виступили на сесії лише комуністи, виявивши ідеоло-
гічну вірність класовій ненависті до російських царів та їхньої свити. 
Натомість регіонали разом з опозиціонерами від ВО «Батьківщина» 
дружно підтримали рішення про перейменування.

До практики реанімації в міському середовищі назв, що уособлю-
ють колишню колоніальну підпорядкованість України самодержавній 
Росії, слід віднести також історію перейменування вулиці Леніна в 
Кіровограді. Зміна назви відбулася восени 2011 року і супроводжува-
лася конфліктом між депутатами міськради, де більшість становлять 
представники Партії регіонів, і місцевими партіями та громадськими 
організаціями націонал-демократичного спрямування. Перед тим на-
укова і творча інтелігенція Кіровограда звернулася до керівництва об-
ласті й міста з пропозицією провести заміну радянських назв вулиць і 
площ Кіровограда на топоніми, які б вшановували пам’ять про визнач-
ну історичну подію культурного життя – заснування в місті 1882 року 
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першого українського професійного театру. У 2012 році, у зв’язку з 
відзначенням 130-річчя цієї події, університетські професори, викла-
дачі, письменники та журналісти запропонували керівництву перейме-
нувати центральну вулицю Леніна на Театральну (на ній розташовано 
й Театр ім. М. Кропивницького), площу Кірова – на майдан Корифеїв 
українського театру, вул. Дзержинського – на вул. Миколи Садовсько-
го, вул. Фрунзе – на вул. Марії Садовської-Барілотті. Але топонімічна 
комісія на чолі із секретарем міськради Ігорем Волковим проігнорувала 
думку інтелігенції і прийняла інше рішення – повернути вулиці Леніна 
колишню російську назву Дворцовая. Так колись назвали її на честь 
царя Миколи І, котрий під час перебування в Єлисаветграді зупинявся в 
казармах, що були на ній. Депутатів навіть не зупинив факт невідповід-
ності назви нормам української мови, адже російському «дворец» від-
повідає українське «палац». Слово «двірець» раніше вживали в україн-
ській мові, але з іншим значенням – «вокзал».

Отже, звернення багатьох представників інтелігенції на чолі з ві-
домими всій Україні професорами Григорієм Клочеком, Володимиром 
Панченком, Миколою Тимошиком та іншими не справили на керівни-
цтво міста і депутатів жодного враження – і центральна вулиця Кіро-
вограда стала Дворцовою. Упровадження цієї «царської» назви в місті, 
яке досі має ім’я більшовика Кірова, продемонструвало лише одне – 
зневагу міського керівництва й депутатського корпусу до мови й куль-
тури народу, національні цінності якого вони мали б, зважаючи на свої 
посади, представляти й захищати.

Реанімація в населених пунктах України назв і монументів, 
пов’язаних з колоніальним минулим, блокує можливість надання укра-
їнського характеру нашому міському середовищу. Адже їхнє впрова-
дження супроводжується ліквідацією топонімів і пам’ятних знаків, що 
відображають українську історію й культуру та вшановують її видат-
них діячів.

Так, з карти Одеси зникли й ті поодинокі назви, пов’язані з ви-
датними українцями, надані під час перейменувань першої половини 
1990-х років. Наступник Едуарда Гурвіца на посаді мера Руслан Боде-
лан ліквідував назву провулка Романа Шухевича, названого на пошану 
провідника ОУН, котрий наприкінці 1940-х років певний час нелегаль-
но жив у місті. Р. Боделан 1998 року скасував попереднє рішення і по-
вернув провулку стару назву Покровський.
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Уже за нинішньої влади в Одесі зникла вулиця, названа в середині 
1990-х іменами видатних діячів українського визвольного руху Івана та 
Юрія Лип. Депутати міськради перейменували її в грудні 2012 року на 
вул. Пішеніна – одеського міщанина, власника трьох млинів, що колись 
містилися на цій вулиці.

Міські ради не лише на Півдні, але і в інших областях ігнору-
ють вимоги громадськості вшанувати в місцевій топонімії видатних 
українців. Наприклад, міська організація Української народної партії 
2009 року запропонувала комісії Чернігівської міської ради з упорядку-
вання назв вулиць перейменувати вул. 50-річчя СРСР на вул. Гетьмана 
Мазепи. Проте восьмеро з дев’яти присутніх на засіданні членів комісії 
проголосували проти цієї пропозиції.

Проте не лише в Чернігові, але й у Києві Івану Мазепі не щастить із 
поверненням. Після тривалих зволікань із заміною більшовицької наз-
ви вул. Січневого Повстання на вул. Івана Мазепи, коли нарешті пере-
йменування було затверджено, вистачило приїзду московського патрі-
арха Кирила, щоб йому на догоду перейменували частину цієї вулиці 
на Лаврську.

Слід згадати й про те, що Леонід Черновецький не дозволив замі-
нити назву вул. Урицького на вул. Митрополита Липківського, що й не 
дивно для прихожанина Церкви Посольства Божого.

Усіляко протидіє влада Донеччини вимогам партійних і громад-
ських організацій національного спрямування вшанувати пам’ять Ва-
силя Стуса. Свого часу на шпальтах газети «День» широко обговорю-
вали ініціативу донецьких студентів щодо присвоєння імені великого 
поета Донецькому університету, у якому він навчався. Ініціативу під-
тримали широкі кола громадськості, але попри це місцеві чиновники 
її відхилили. Навіть цього року, коли в країні відзначали 75-річчя від 
дня народження В. Стуса, українській громаді міста не вдалося до-
могтися вшанування пам’яті поета в назві університетського скверу 
й встановлення там бюста поета. Та і як може вписатися ім’я Стуса 
в простір міста, яке впродовж усіх років незалежності зберігає в не-
доторканному вигляді всі атрибути комуністичної імперії! Ще з ра-
дянських часів назви сімох із дев’яти районів Донецька носять ім’я 
комуністичних вождів: Ленінський, Ворошиловський, Будьонівський, 
Калінінський, Кіровський, Куйбишевський, Петровський («увіч-
нює» Григорія Петровського), а в центральній частині міста тричі 
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повторюється ім’я Леніна – площа Леніна, Ленінський проспект і  
проспект Ілліча.

Зайве говорити, що консервація радянської символіки й культо-
вих назв не може не поєднуватися з продовженням мовно-культурної 
політики денаціоналізації українців, яку провадили. Вражає те, що в 
деяких містах Сходу сучасна практика русифікації навіть перевершує 
радянську. Так, до унікального засобу ліквідації української мови з 
написів назв вулиць вдалися депутати Луганська. Як повідомила Іри-
на Магрицька, більшість назв у місті лишається радянською. Але ще 
2002 року луганські депутати своїм рішенням змінили принципи їх-
нього написання. Відтоді назви вулиць Луганська записують в укра-
їнській транслітерації їх російської вимови. Унаслідок цього в офіцій-
ному вжитку впроваджено таке написання назв вулиць: вул. 300-лєтія 
Воссоєдінєнія, Совєтская, Красная площадь, вул. Брєстской кріпості, 
30-лєтія Побєди, 18-го Партс’єзда, 1-й Пятілєткі, Звьоздная, Украін-
ская, Лєсі Украінкі, Т. Г. Шевчєнко, Карпєнко-Карого, Братьєв Сєродє-
дєнко, Остапа Вішні тощо 1. Інакше, як знущанням з української мови, 
таку практику не назвеш.

Підсумовуючи, зазначимо, що лише Західна Україна зуміла позбу-
тися радянського спадку в назвотворенні й монументальній пропаган-
ді. Решта території досі перебуває в полоні численних назв і пам’ятних 
знаків тоталітарної доби. Ба більше, до символів комуністичної імперії 
додаються назви й пам’ятники російського самодержавства. Це непри-
родне поєднання комуністичної символіки з поверненням символів 
російської монархії засвідчує нинішнє панування в Україні двох сил – 
комуністичної та імперсько-шовіністичної, що об’єдналися на спільній 
антидержавній платформі.

Збереження радянських кодів в історико-культурному просторі на-
ших міст і сіл у поєднанні зі спробами реанімації пам’яток російсько-
го самодержавства не може тривати довго. Подібні зусилля нинішньої 
влади й тих місцевих рад, де більшість мають представники Партії ре-
гіонів, приречені на поразку, оскільки не відповідають цінностям і на-
строям більшості населення, особливо молодшого покоління. У цьому 
переконує дослідження Миколи Боровика, доцента кафедри новітньої 
історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
опубліковане в часопису «Критика» (чис. 9–10, 2012 р.). Історик провів 
опитування серед студентів університету. Цікавими для нашої теми є 
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відповіді на два запитання. На перше студенти мали назвати до 10 імен 
чи подій з історії України від найдавніших часів до 1991 року, якими 
вони пишаються, на друге  – стільки ж імен чи подій, за які їм соромно 
або прикро. Дослідження показало, що студенти віднесли Мазепу до 
переліку постатей, якими вони пишаються, а Катерину ІІ і Леніна – до 
тих історичних діячів, через яких їм соромно і прикро.

Ця символічна репрезентація історичної пам’яті, що її продемон-
струвало київське студентство, навряд чи суттєво відрізняється від по-
глядів студентської молоді інших міст України. А це свідчить, що де-
радянізація і дерусифікація країни, що їх не змогло провести нинішнє 
покоління політиків, є лише справою часу.

Проблеми перейменування пам’яток монументальної пропаганди 
необхідно розв’язати на державному законодавчому рівні. Нинішня си-
туація, яка склалася в цій сфері, коли будь-який новий керівник міста 
або обласні чи міські ради жонглюють назвами на свій розсуд, відпо-
відно до своїх ідеологічних уподобань, ігноруючи позицію місцевої 
інтелігенції, є неприпустимою. Перейменування мають здійснюватися 
за єдиним принципом дерадянізації та дерусифікації, що означає по-
вернення історичних назв, якщо вони не мають імперських ідеоло-
гічних конотацій, і утвердження тих найменувань, пам’ятних знаків і 
пам’ятників, які формують національний історико-культурний ланд-
шафт міст і сіл на всій території України.
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Ірина ХОДАК

ВСЕВОЛОД БУШЕН – ЗАБУТИЙ ДОСЛІДНИК 
ХАТНІХ СТІНОПИСІВ УМАНЩИНИ

Селянські хатні стінописи – на відміну від інших видів народного 
мистецтва – мають украй короткий термін існування, адже їх регуляр-
но забілюють і поновлюють у видозміненому варіанті. Відтак залиши-
тися в мистецькому й ширшому історико-культурному контексті розпи-
си мають шанс лише тоді, коли знайдуться люди, здатні оцінити їх і 
зафіксувати на світлинах, кальках, власних замальовках чи спонукати 
до виконання малюнків на папері самих майстринь. Роль збирачів у 
цьому процесі настільки важлива, що О. Найден слушно вважає їх спів-
авторами творів, які надали їм історичний статус, зробили мистецьким 
артефактом. 

Одним з найяскравіших центрів селянських настінних розписів 
України була Уманщина, проте донедавна відомості про розписи ре-
гіону обмежувалися частково опублікованими кольоровими замальов-
ками початку 1920-х і середини 1930-х років та кількома чорно-білими 
рисунками 1940–1950-х років, що не дозволяло йому конкурувати з 
краще опрацьованими осередками хатнього малювання в Хмельниць-
кій, Вінницькій і тим більше Дніпропетровській областях. Насправді, 
історія збирання взірців уманського феномену, попри драматичність 
доль її героїв і карколомність сюжетів, здатна здивувати приємними 
відкриттями.

Системне збирання зразків настінних розписів Уманщини запо-
чаткував знаний історик мистецтва й музейник Данило Щербаківський 
(1877–1927), який у 1906–1910 роках викладав у чоловічій і жіночій 
державних гімназіях Умані. Разом з учнями, колегами та всіма небай-
дужими до рідної культури особами він розгорнув краєзнавче дослі-
дження краю, у якому знайшлося місце й для замальовок хатніх стіно-
писів. Д. Щербаківський сподівався, що накопичені колекції закладуть 
основу місцевого музею, але в інтересі до українських старожитностей 
місцева влада побачила шкідливі політичні тенденції. Тож, очоливши 
1910 року історичний та етнографічний відділи Київського художньо-
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промислового й наукового музею, дослідник забрав з собою більшість 
зібраних матеріалів. Лише через півстоліття по його смерті замальовки 
настінних «вазонів» із с. Городецького були опубліковані в праці його 
брата Вадима Щербаківського, та й то за межами України 1. Матеріали, 
що збереглися в особовому фонді вченого в науковому архіві Інституту 
археології НАН України (головно замальовки розписів у селах Війтівці 
та Текучій) 2, тривалий час залишалися поза увагою мистецтвознавців, 
можливо, через нелюбов до архівних розшуків, можливо, з огляду на 
те, що про працю брата Д. Щербаківського в Україні дізналися лише 
в часи незалежності, тож його ім’я не асоціювалося з розглядуваною 
проблематикою. 

Після від’їзду до Києва Д. Щербаківський продовжував керувати 
збирацькою діяльністю уманських гімназистів, орієнтуючи їх, зокре-
ма, і на замальовування хатніх стінописів 3. З 1913 року деякі його  
вихованці, наприклад Петро Курінний (1894–1972), долучилися до ро-
боти Уманського відділення Київського товариства охорони пам’яток 
старовини та мистецтва, чи, як його скорочено називали, Уманського 
історичного товариства, у сфері інтересів якого опинилася територія 
давньої Уманщини (Уманського полку), тобто Уманський, Звенигород-
ський, Липовецький і Таращанський повіти Київської губернії, Гайсин-
ський, Балтський і Брацлавський повіти Подільської губернії 4. Пока-
зово, що 17 січня 1914 року на першому загальному зібранні Товари-
ства учень Одеського художнього училища Ізраїль Кулік, що увійшов 
в історію української літератури як Іван Кулик (1897–1937), виступив 
з доповіддю про орнаментику, продемонструвавши власні замальовки 
розписів хат у с. Війтівці (нині – Родниківці) Уманського повіту 5. 

У період визвольних змагань інтерес до хатніх стінописів краю 
відродився завдяки П. Курінному та вихованцеві Київського художньо-
го училища К. Кржемінському, яких поєднувала викладацька робота 
в Першій українській гімназії ім. Б. Грінченка (згодом – Першій тру-
довій школі) та школі народного мистецтва ім. Т. Шевченка в Умані, 
а також дослідницька діяльність в археологічно-етнографічній секції 
Уманської філії Наукового товариства в Києві. З ініціативи П. Курін-
ного при українській гімназії було засновано музей, поповнювати 
який допомагали гімназисти та слухачі Кооперативних курсів: разом 
з наставником вони проводили археологічні розкопки, рятували істо-
рико-художні цінності із залишених власниками приватних помеш-
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кань, записували зразки усної народної творчості, збирали мистецькі 
пам’ятки, замальовували орнаменти на стінах хат, коминах і сволоках 
у навколишніх селах – Війтівці, Дмитрушках, Піківці, Паланці, Кочер-
жинцях, Полянецькому, Громах, Городецькому, Косенівці та ін. 6 Деякі 
з малюнків і досі зберігаються в Уманському краєзнавчому музеї, хоча 
радянсько-німецька війна 1941–1945 років призвела до втрати значної 
частини колекції й облікової документації закладу 7. 

Щодо К. Кржемінського (1893–1937), з ініціативи якого 1920 року 
в Умані було відкрито школу народного мистецтва ім. Т. Шевченка (її 
також називали керамічною чи художньо-керамічною), то впродовж 
1918–1923 років разом з учнями він виконав сотні замальовок розпи-
сів у щонайменш двох десятках сіл регіону, частину з яких 1927 року 
опублікував у книзі «Стінні розписи на Уманщині: мотиви орнамен-
ту» 8. До п’ятдесяти таблиць із майже півтораста замальовками автор 
додав аналітичну розвідку, при підготовці якої скористався порадами 
Є. Сіцінського, В. Зборовця та Д. Щербаківського. Значення цього ра-
ритетного видання, віддрукованого в майстерні Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи ім. Г. Сковороди накладом усього 
сто сорок примірників, складно переоцінити, адже архів К. Кржемін-
ського безслідно зник після його арешту 1937 року.

Відданість настінним розписам надовго зберегли двоє вихованців 
школи народного мистецтва ім. Т. Шевченка – Микола Горбачевський 
(1904–1948) та Іван Безпалько (1899–1942), які походили з с. Онопрі-
ївки Уманського повіту. Майже дві сотні малюнків, виконаних інжене-
ром-архітектором М. Горбачевським у 1921–1923 роках, які дбайливо 
зберігала його вдова, у 1970-х роках надійшли до Національного му-
зею народної архітектури та побуту України й збірки О. Найдена, який 
використав їх у своїй монографії 9. Напрацювання технолога-кераміс-
та І. Безпалька, який за двадцять років замалював близько двох тисяч 
орнаментів у різних регіонах України, зокрема й на Уманщині (цей до-
слідник у 1920-х роках також приїздив за порадами до Д. Щербаків-
ського), відомі лише з двох статей 10, а ось його монографію «Україн-
ське мистецтво в настінному розпису народної архітектури» та майже 
чотири сотні малюнків до неї поки не вдалося розшукати 11. 

Наприкінці 1920-х років чимало замальовок та відомостей про на-
стінні розписи України надіслали до Кабінету українського мистецтва 
Всеукраїнської академії наук його численні кореспонденти з різних 
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регіонів, зокрема й Уманщини. Про ці набутки відомо головно з екс-
педиційних звітів співробітниці Кабінету, учениці Д. Щербаківського 
Наталі Коцюбинської (1896–1937) та її листування з кореспондента-
ми 12, позаяк після ліквідації мистецтвознавчих інституцій Академії у 
1930-х роках більшість матеріалів було втрачено. 

Початок великого терору в УСРР, що збігся в часі з нещадним го-
лодом, перервав дослідження хатніх стінописів Уманщини. Інтерес до 
них відновився через кілька років, коли на офіційному рівні почали 
сповідувати кардинально нові підходи до народного мистецтва, намага-
ючись реалізувати утопічну ідею творення «всенародного» мистецтва, 
що мало постати в результаті співпраці професіональних художників і 
народних майстрів. Цей рух чи не найнаочніше виявився в заснуванні 
в Києві наприкінці 1935 року Центральних експериментальних май-
стерень народного мистецтва, а також у проведенні 1936 року в Києві 
й Москві великої виставки українського народного мистецтва, на якій 
експонувалися і малюнки уманських майстринь Харитини Шелепко, 
Степаниди Король, Мотрі Канцер та інших 13, що нині зберігаються 
в Національному музеї українського народного декоративного мисте-
цтва. У 1930-х роках розписи Уманщини також потрапили в поле зору 
архітекторів П. Юрченка та В. Федоренка-Коляди, кілька їхніх зама-
льовок, зроблених у Війтівці, Кочержинцях і Дмитрушках, навіть було 
опубліковано 14. 

Одразу по завершенні Другої світової війни, коли розгорталась від-
будова країни, Інститут художньої промисловості Академії архітектури 
УРСР організував експедицію до Уманського району Київської області 
(нині – Черкаської обл.), під час якої Всеволод Бушен зафікував десятки 
селянських розписів у Війтівці, Берестівці, Дмитрушках і Кочубіївці.

У 1950-х роках фіксацію хатніх стінописів Уманщини продовжили 
члени експедиції Державного музею етнографії народів СРСР (нині – 
Російський етнографічний музей) на чолі із завідувачем відділу Укра-
їни й Білорусії цього закладу Опанасом Біжковичем (1892–1977) 15 та 
місцеві фахівці, зокрема працівниця Уманського краєзнавчого музею 
Ольга Діденко (1916–2010), завдяки зусиллям якої в музеї відкрили екс-
позицію віконниць і настінних розписів краю. 

Як бачимо, серед збирачів взірців настінних розписів Уманщини 
першої половини ХХ ст. були як видатні вчені, що сформували канон 
українського мистецтва, так і скромні технологи й художники, імена 
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яких лише зрідка згадуються у фахових виданнях, тобто ті, кого сучас-
на історична наука кваліфікує як осіб другого плану, що залишилися за 
межами перших ролей історичної драми. Саме до таких подвижників 
належить забутий нині художник і дослідник Всеволод Бушен, піввіку 
з дня смерті якого виповнилося цього року. На скупі й не завжди точ-
ні відомості про нього можна натрапити хіба що в кількох довідкових 
виданнях 16. Виконані ним акварельні замальовки розписів ніколи не 
публікувалися, їх бачили лише його сучасники 17, а решта дослідників 
мусила задовольнятися кількома контурними чорно-білими рисунками 
в єдиній опублікованій ним статті. 

Всеволод Бушен народився 4 вересня (23 серпня за ст. ст.) 
1880 року в Черкасах у родині капітана 18-ї артилерійської бригади 
Дмитра Войновича Бушена, що походив з дворян Калузької губернії 18. 
Хлопець змалечку захоплювався малюванням і завдяки сприянню ро-
дини, особливо матері, мав можливість удосконалювати свої навички. 
Гімназистом (навчався в Першій київській гімназії) брав приватні уро-
ки у вихованців Петербурзької академії мистецтв Володимира Менка 
й Владислава Галимського, які уславилися насамперед як пейзажисти. 
Під час навчання на юридичному факультеті Київського університету 
св. Володимира (1898–1902) регулярно відвідував Київську рисуваль-
ну школу Миколи Мурашка, що впродовж двадцяти п’яти років зали-
шалася чи не єдиним закладом міста, де кожен бажаючий міг оволо-
діти секретами рисунка й малярства, послухати лекції з перспективи, 
пластичної анатомії та історії мистецтва, ознайомитися з творами про-
відних художників. 

Закінчивши університет, В. Бушен відмовився від кар’єри правни-
ка і вирушив у Петербург, де витримав іспит і вступив до Вищого ху-
дожнього училища при Імператорській академії мистецтв. Утім, уже 
1904 року він залишив училище, як згодом пояснював, через невдово-
лення тамтешньою системою викладання, так і не пересклавши іспити 
з технології та нарисної геометрії. 

Наступні чотири роки (1904–1908) В. Бушен провів в одній з найпо-
пулярніших приватних художніх шкіл у Петербурзі – «Майстерні жи-
вопису і рисування для учнів академіка Л. Є. Дмитрієва-Кавказького». 
Юнак не випадково обрав саме цю школу. Її заснування в 1895 році 
було безпосередньо пов’язане з реформою Імператорської академії 
мистецтв, унаслідок якої від неї відокремилося Вище художнє учили-
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ще й значно зросли вимоги до абітурієнтів, які віднині мали засвід-
чувати на іспитах належну вправність у виконанні рисунка олівцем і 
малярського етюду з живої натури. Тобто школа Л. Дмитрієва-Кавказь-
кого допомагала обдарованій творчій молоді підготуватися до вступу у 
Вище художнє училище, сповідуючи при цьому індивідуальний підхід. 
Напевно, В. Бушен чимало чув і про колоритну особистість учителя й 
ту дружню атмосферу, що панувала в школі.

Лев Дмитрієв (1849–1916), який ще під час навчання в Академії 
мистецтв, аби вирізнятися з-поміж численних однофамільців, додав до 
свого прізвища «Кавказький», був вихованцем славнозвісного гравера 
Федора Йордана. Він працював у різних графічних техніках, часом за-
ймався живописом, але справжнім покликанням уважав офорт. Попри 
жанрову розмаїтість, основною темою його творів залишалися краєви-
ди, звичаї й мешканці Кавказу, Закавказзя та його рідної Кубані. По-
значені непідробною любов’ю до зображеного, твори художника часто 
мали етнографічний характер. Своїм вихованцям Л. Дмитрієв-Кавказь-
кий також намагався прищепити інтерес до незвичного, оригіналь-
ного в національних культурах, тому приносив у школу різноманітні 
глеки, таці, килими, тканини й строї, привезені з Кавказу, Середньої 
Азії, Фінляндії та інших регіонів, які учні із задоволенням малювали. 
Щодо обов’язкової навчальної програми, то вона включала вивчення 
анатомії, роботу з натурою, а також оволодіння різними графічними й 
живописними техніками 19.

Закріпити здобуті в Л. Дмитрієва-Кавказького навички В. Бушен 
вирішив під час закордонної мандрівки до Мілана, Мюнхена й Дрез-
дена. Повернувшись до Петербурга, він працював як художник-станко-
віст, експонував на місцевих виставках здебільшого портрети та пей-
зажі. Після переїзду 1924 року до Києва продовжував спеціалізуватися 
в портретному й пейзажному жанрах, хоча змінився соціальний статус 
його героїв, у творчість увійшла індустріальна тематика. На виставках 
київської філії Всеукраїнської асоціації пролетарських митців, членом 
якої був художник, у Києві й Білій Церкві (1930–1931) експонувалися 
виконані ним олійні та графічні портрети ударників заводу «Більшовик» 
(«Бригадир-ударник В. І. Хотт», «Інструктор-ударник токарського цеху 
К. К. Грубий», «Бригадир-ударник казанового цеху А. А. Березняк», 
«Коваль-ударник казанового цеху Г. З. Гриценко»), полотна «Паровий 
молот (завод “Більшовик”)», «Силовня», пейзажі «Дніпро» й «Осінь». 
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На шостій українській художній виставці (1935) він представив «Пор-
трет інспектора з якості робіт в колгоспі» та портрет хлопчика, який за-
купило Управління в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, на вистав-
ці «Мистецтво Радянської України» (1936) – пейзажі «В саду», «Пізня 
осінь», «Рання весна», на виставці етюдів України й Молдавії (1937) – 
«Осінь», «Передмістя Корсуня», «Полудень», а на осінній виставці ху-
дожників Києва (1938–1939) – «Захід сонця на річці Рось». 

З огляду на нові радянські реалії, В. Бушен не міг цілком присвяти-
ти себе творчій роботі, тому із середини 1920-х років працював худож-
ником-оформлювачем у кустарному відділі Київського крайового сіль-
ськогосподарського музею і Постійної промислово-показової виставки 
ім. Г. Петровського, в Київському інституті материнства й дитинства, 
на Малинській паперовій фабриці, шкіряному заводі й кондитерській 
фабриці в Києві, оформлював святкові кіоски для Тютюнторгу чи пере-
сувні виставки туберкульозного диспансеру. Гадаємо, що саме співпра-
ця з кустарним відділом Київського крайового сільськогосподарського 
музею і Постійної промислово-показової виставки ім. Г. Петровського, 
що містилися в Маріїнському (Царському) палаці, сприяла заглиблен-
ню художника в царину народної творчості, тим більше, що тут пра-
цювали такі відомі дослідники українського народного мистецтва, як 
Юрій Александрович і учениця Д. Щербаківського Євгенія Спаська.

Завдання кустарного відділу, що організаційно перебував у складі 
Постійної промислово-показової виставки, полягало в збиранні, ана-
лізі й систематизації матеріалів різних кустарних промислів з еконо-
мічного, організаційно-кооперативного, хіміко-технологічного та мис-
тецького боків. Планувалося, що наукові напрацювання його фахівців 
сприятимуть підвищенню техніки й мистецького рівня промислів, 
стандартизації товарів 20. Кустарний відділ складався з трьох підвід-
ділів – деревообробництва, гончарства й ткацтва, проте сфера його за-
цікавлень була значно ширшою. Наприклад, за дорученням установи 
Л. Левитська в 1927–1928 роках зібрала зразки селянського хатнього 
малювання в Солобковецькому й Зіньківському районах та підготу-
вала монографію про них 21. Слід зауважити, що праця Л. Левитської, 
як і два інші видання відділу 22, постала на основі доповіді, виголо-
шеної авторкою на семінарі з українського народного мистецтва при 
Всеукраїнському історичному музеї ім. Т. Шевченка, яким керував  
Д. Щербаківський. 
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Наприкінці 1930-х років В. Бушен повернувся до творчої роботи, а 
в 1939–1940 роках керував художньою студією для військовиків у бу-
динку Червоної Армії в Києві. У 1940 році він почав співпрацювати за 
угодою з Укрхудожпромспілкою, чому, можливо, посприяла його се-
стра Алла, яка з 1930-х років розробляла малюнки вишивок в експери-
ментальній майстерні спілки 23. 

Фашистську окупацію В. Бушен перебув у Києві разом із хворою 
дружиною, заробляючи на життя продажем власних творів через комі-
сійний магазин. Після визволення міста він повернувся до співпраці з 
Укрхудожпромспілкою – розробляв ескізи килимів, деякі з яких були 
впроваджені у виробництво Дегтярівською артіллю та Вінницьким 
відділенням спілки, експонувалися на виставках 24. Співпраця з Укрху-
дожпромспілкою дозволила художнику 1945 року як майстру народної 
творчості вступити до Спілки радянських художників УРСР і ввійти до 
складу секції декоративного мистецтва. 

Вочевидь, саме звернення В. Бушена до декоративного мистецтва 
сприяло тому, що в квітні 1945 року його запросили художником до 
Кабінету народної творчості Української філії Академії архітектури 
СРСР, а в листопаді наступного року він обійняв посаду молодшого 
наукового співробітника Інституту художньої промисловості щойно 
створеної Академії архітектури УРСР. В. Бушен студіював насамперед 
орнаментику українських народних вишивок, килимів і хатніх стінопи-
сів, а також відповідно до планової теми Інституту «Декоративне оздоб-
лення Софії Київської» з’ясовував час постання і характер первісної 
підлоги Софійського собору в Києві, присвятивши цій проблематиці 
розвідку «Давня підлога Софії Київської» 25. У 1945 році серію його 
акварельних замальовок українських килимів XVIII ст. придбав Кабі-
нет народної творчості Академії архітектури УРСР, а серію замальовок 
вишивок – Управління в справах архітектури при Раднаркомі УРСР. Ху-
дожник мріяв видати альбом українських килимів, але, на жаль, йому 
не вдалося реалізувати цей задум, натомість деякі з його малюнків були 
оприлюднені в кількох виданнях 26.

У 1945 році В. Бушен виїздив в експедицію до Кам’янець-
Подільського району, у ході якої виконав замальовки селянських роз-
писів та мальовок на папері в двох селах – Рихті та Слобідці-Рих-
тівській. У серпні – вересні 1946 року він вивчав хатні стінописи в 
чотирьох селах Уманського району Київської області – Війтівці, Дмит-
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рушках, Кочубіївці й Берестівці. Обидві експедиції мали на меті не 
так суто пізнавальні, як практичні завдання – зібрані матеріали (світ-
лини, замальовки, обміри) планували використати у промисловому 
виробництві, зокрема в розробленні шпалер, яких у повоєнний час 
потребувалось чимало. 

Звіт експедиції до Уманського району 27 засвідчує, що в обстежених 
селах настінні розписи були достатньо поширеним явищем і зберігали 
основні принципи декорування екстер’єрів та інтер’єрів хат, господар-
ських будівель. Основним прийомом оформлення хати ззовні залишав-
ся розміщений угорі чільної та причілкової стін фриз-«хмелик» – орна-
ментальна смуга з центральною гнучкою лінією, на яку в ритмічному 
порядку згори й знизу нанизувалися рослинні елементи. На противагу 
фризу, мальованому по білому чи світло-блакитному тлу, призьбу під-
водили жовтою або жовтогарячою фарбою і відділяли від білої стіни 
смугою інтенсивнішого червоно-брунатного кольору. Задню стіну хати 
фарбували в темний (жовто-вохряний чи червоно-брунатний) колір, за-
лишаючи білим один ріжок. Виокремивши його контрастними смуга-
ми, угорі вміщували «вазон» чи «гілку». 

Внутрішній розпис хати, що вирізнявся розмаїттям композицій-
них прийомів і орнаментальних мотивів, як зазначено у звіті, складав 
невід’ємну частину всього внутрішнього убрання хати, до якого входи-
ли меблі, насамперед мисник з полив’яним посудом, тканини, обвиті 
гірляндами паперових квітів світлини на стінах, заткнуті між сволоком і 
стелею букетики засушених квітів, живі квіти в горщиках і навіть укрита 
зіллям долівка. В оздобленні поля стіни, окрім фризу, використовували 
«віночки», які півколом охоплювали світлину чи годинник (т. зв. «ходи-
ки»), «рушники», що імітували вишивані прообрази, «вазони» й окремі 
«квітки», а також розпис «під килим» і «шпалер» над ліжком («шпалер» 
часом малювали й на решті стін), що відповідно наслідували ткані ки-
лими й фабричні шпалери. Для оформлення вікон і дверей вдавалися 
до різних прийомів – то розміщували над вікном «вінок» чи «букет», то 
обрамляли його з трьох боків рослинними гірляндами, то декорували 
двері лише двома вертикальними стрічками орнаменту. Особливим ба-
гатством у хаті вирізнявся розпис печі, який включав вузенький фриз, 
окремі «букети» чи «квітки» на площинах і «клинці» навколо «челюс-
тей» печі. Господарські будівлі, на відміну від хат, мастили у жовто-вох-
ристі тони, а фризи нерідко малювали на чорному тлі. 
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На той час селяни вже майже не використовували рослинні барвни-
ки, надаючи перевагу купленим у місті аніліновим фарбам у порошках, 
які розводили на воді, молоці чи яйці. Малювали щіточками, виготов-
леними з пучка котячої шерсті, або використовували найтоншу частину 
щітки, якою мастили хату. Працювали майстрині без будь-якого підго-
товчого малюнка.

Цінним додатком до письмового звіту є колекція світлин, на яких 
зафіксовано хати з розписами чи фрагменти стінописів, зокрема, у ха-
тах Харитини Когут, Тимофія Василенка, Марії Хрипун, Гордія Сав-
ченка й Марії Тупчій у Війтівці. На деяких світлинах увічнено й образи 
самих майстринь 28. 

Упродовж 1945–1946 років В. Бушен підготував «Альбом матері-
алів настінного розпису на Уманщині та Кам’янець-Подільщині», до 
якого ввійшло дев’яносто п’ять таблиць з акварельними малюнками ве-
ликого формату. Шістдесят дев’ять з них присвячені розписам хат, гос-
подарських і громадських будівель чотирьох згаданих сіл Уманщини 29. 
Якщо попередники здебільшого фокусували увагу на окремих елемен-
тах розпису (виняток становлять кілька малюнків К. Кржемінського, 
П. Юрченка, експедиції О. Біжковича та світлин 1930-х років), то В. Бу-
шен, ураховуючи архітектоніку стінописів і їх зв’язок із символікою 
житла, замалював загальні види екстер’єрів та інтер’єрів хат, а також 
подав вичерпні відомості про кілька типових хат регіону. Особливо 
детально він опрацював збудовану близько 1885 року хату Харитини 
Когут у Війтівці, відвівши їй аж дев’ять таблиць, на яких відтворив 
зовнішній вигляд хати, її план, повздовжній та поперечний перекрої, 
розписи печі, сволока, «під шпалер», навколо годинника й дверей. На 
жаль, автор не зазначив час побудови інших розписаних хат Уманщини, 
хоча, очевидно, що частина з них постала вже в ХХ ст. Зрештою, як і 
хати з розписом, обстежені ними у селах Рихті та Слобідці-Рихтівській, 
одні з яких збереглися з часів кріпаччини, другі були збудовані в 1920-х 
і 1940-х роках. Таким чином, матеріали художника спростовують піз-
ніші твердження, ніби до поширення розписів призвело будівництво 
нових хат з більшими вікнами (кращим освітленням приміщення) і ви-
щими стінами 30.

На малюнках із зображеннями розписів у хаті художник не обмежу-
вався власне орнаментом, а відтворював фрагмент інтер’єру. Скажімо, 
розпис «під килим» чи «під шпалер» відтворено разом із ліжком, на 
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якому вивищуються подушки у вишиваних наволочках, розпис печі – 
разом з рогачами та іншим нехитрим господарським начинням, розпи-
си у вигляді «вінка» чи «рушника» – разом з лавою чи такою прикмет-
ною ознакою української хати, як портрет Шевченка. 

Замальовані В. Бушеном розписи переважно датовані 1945 і 1946, а 
деякі навіть 1944 роком, тобто вони з’явилися одразу після звільнення 
від окупантів, і не лише в хатах, а й на господарчих будівлях (скажімо, 
Марія Діденко з Дмитрушок розписала хлів саме 1944 року). Тільки 
один розпис сволока в хаті Харити Когут зберігся з довоєнного – 1940 
року. Коли переглядаєш малюнки, важко повірити, що на них відтво-
рені інтер’єри повоєнних українських хат. Декоративні, колористично 
насичені флористичні мотиви звучать настільки життєствердно, свят-
ково, що аж ніяк не асоціюються з обпаленим війною краєм. Про ве-
лику біду радше нагадують імена власників – на двадцять три жіночих 
імені лише шість чоловічих (Тимофій Василенко й Гордій Савченко з 
Війтівки, Андрій Мовчан і Андрій Семененко з Дмитрушок, Семен Па-
насюк з Берестівця та Григорій Сивач із Кочубіївки). Саме жінки – дів-
чата, молодиці, а часом і жінки похилого віку – розмальовували хати. 
Зазвичай розпис виконувала господиня хати або її (його) донька, рідше 
запрошували вправних місцевих малярок, однією з яких була Христя 
Пагурець зі Старих Бабанів, яка розмалювала хати Ярини Ізовіт і Ха-
ритини Духницької в Дмитрушках. Зафіксовані В. Бушеном розписи – 
порівняно з більш ранніми – утратили архаїчну знаковість, пластичну 
узагальненість, окремі мотиви стали трактуватися реалістичніше, про-
те вони зберегли основні композиційні прийоми та орнаментальні еле-
менти, а головне, зберегли, нехай, може, вже не усвідомлену, але все ще 
чинну обрядово-апотропеїчну (за В. Щербаківським) та оживлюючу 
(за О. Найденом) функції. 

До альбому В. Бушен додав розвідку «Народне декоративне мис-
тецтво (настінні розписи)» 31, яка значною мірою повторює звіт екс-
педиції 1946 року на Уманщину, хоча автор статті й не уточнив, на 
матеріалах якого саме регіону вона написана. Продовжуючи опрацьо-
вувати проблематику хатніх стінописів, 1952 року він підготував дві 
редакції вступної статті та ілюстрації для видання «Настінний розпис 
в народній архітектурі України», доповнивши уманські напрацюван-
ня матеріалами, зібраними в Петриківському районі Дніпропетров-
ської області (1949), Могилів-Подільському районі Вінницької об-
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ласті (1950), Херсонському й Високопільському районах Херсонської 
області (1951) 32. Розвідку дослідник розпочав з історіографії пробле-
ми, далі висвітлив територіальні межі поширення явища, характер 
композиційних прийомів і орнаментальних мотивів розписів хат, гро-
мадських споруд і господарських будівель, орнаментику й колористи-
ку стінописів, процес творчості народних майстрів та вживану ними 
техніку. Окрім того, він подав бібліографію праць із розглядуваної 
проблематики й карту України, на якій позначив основні експедиції 
з вивчення цього виду народної творчості 33. Щодо ілюстративного 
матеріалу, систематизованого за видами розписів, то він увиразнює 
вагомість саме уманських напрацювань автора – п’ятдесят один ма-
люнок із сімдесяти чотирьох відтворює фрагменти стінописів у Дми-
трушках, Війтівці, Кочубіївці та Берестівці.

Порівняльний аналіз двох варіантів розвідки, підготовлених 
1952 року, переконує, що проблематика дослідження В. Бушена ви-
кликала в його сучасників застереження, адже стінописи були орга-
нічно пов’язані з традиційною українською хатою, на яку тоді ди-
вилися як на рудимент минулого. Дослідник мусив аргументувати 
актуальність дослідження тим, що, хоч настінні розписи, як і хата, 
позначені архаїчними рисами, орнаментальні композиції мають не са-
модостатнє значення, а слугують засобом для виявлення та підкрес-
лення архітектурних форм, що, зрештою, уможливлює використання 
цих традицій для надання соціалістичній за змістом художній культу-
рі національної форми 34. 

Попри наполегливе прагнення В. Бушена видати альбом хатніх 
стінописів Уманщини й Кам’янеччини, а згодом – працю, присвячену 
українському настінному селянському малюванню загалом, йому так і 
не вдалося цього зробити 35. На початку 1954 року він залишив роботу в 
Інституті художньої промисловості, але продовжував студіювати хатнє 
малювання на Вінниччині, а виконані ним замальовки іноді з’являлися 
на виставках, приміром, 1956 року на виставці етюдів київських ху-
дожників експонувалися акварелі художника «Інтер’єр народної хати 
з декоративним народним розписом» і «Піч в колгоспній хаті з декора-
тивним розписом (с. Бронниця Вінницької області)». 

Лише у рік свого вісімдесятиліття В. Бушену вдалося опублікувати 
невеличку статтю «Настінне малювання в Українській РСР» 36, у якій 
уміщено п’ять контурних рисунків, три з яких зафіксували уманські 
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стінописи – розпис чільної стіни хати Анастасії Діденко в Дмитруш-
ках, виконаний її донькою Лізою 1945 року, розпис печі 1945 року в 
хаті Оксани Нагорної в Берестівці та декорування вікна в хаті Тимофія 
Василенка у Війтівці, виконане його донькою Галиною 1945 року.

4 лютого 1963 року В. Бушен відійшов у вічність. Його напрацю-
вання залишилися в Інституті художньої промисловості, а після числен-
них реорганізацій Академії архітектури УРСР опинилися в Науково- 
дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування. 
З якихось причин 1977 року Інститут не передав ці матеріали до Дер-
жавного архіву-музею літератури та мистецтва України, а в методфон-
ді закладу їх чомусь не видавали, тобто після Б. Бутника-Сіверського 
дослідники фактично були позбавлені можливості скористатися цим 
неоціненним джерельним матеріалом. Після ліквідації Інституту (2007) 
частина його архівних колекцій, включно з альбомом і розвідками 
В. Бушена, надійшла до Державної наукової архітектурно-будівельної 
бібліотеки ім. В. Заболотного, фахівці якої одразу взялись за непросту 
роботу з обліку, опису та удоступнення для відвідувачів рідкісних світ-
лин, негативів, креслень, малюнків тощо. Проте нинішнього року через 
реконструкцію Гостинного двору бібліотека припинила роботу. 

Доля більшості збирачів селянських стінописів Уманщини вияви-
лася вкрай трагічною. Д. Щербаківський на знак протесту проти по-
стійних цькувань 1927 року покінчив життя самогубством, утопившись 
у Дніпрі. Більшовицького партійного й громадського діяча, першого 
голову Спілки письменників УСРР І. Кулика розстріляли 1937 року. 
У 1933 році не уникнув арешту директор Всеукраїнського музейного 
містечка П. Курінний, утім, після розкаяння його відпустили, а за десять 
років він емігрував до Німеччини, де став одним із фундаторів Україн-
ської вільної академії наук і впродовж тривалого часу очолював україн-
ську редакцію Інституту з вивчення СРСР. К. Кржемінського 1933 року 
звільнили з роботи у Всеукраїнському музейному містечку, інкриміну-
вавши йому український буржуазний націоналізм, що виявлявся у за-
мальовках хатніх стінописів, а 1937 року розстріляли. Н. Коцюбинську 
1934 року засудили до трьох років виправно-трудових таборів, а після 
повторного арешту 1937 року розстріляли. П. Юрченко пережив чима-
ло гірких хвилин, коли по війні його постійно цькували та звільняли з 
роботи за те, що перебував на окупованій території. Уродженця Кубані 
О. Біжковича 1934 року засудили до трьох років виправно-трудових та-
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борів у сумнозвісній справі «славістів». Повернутися до Ленінграда він 
зміг лише 1948 року. М. Горбачевський і І. Безпалько врятувалися від 
молота репресій, можливо тому, що працювали в технічній, а не гума-
нітарній царині, але обидва відійшли, ледь переступивши сорокарічну 
межу. На відміну від них В. Бушен прожив довге життя, проте йому так 
і не судилося побачити виданим альбом уманських стінописів. Цього 
року частина з них, нарешті, опублікована в книзі О. Найдена й І. Хо-
дак «Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини 
ХХ століття: історія, семантика, образи», хоча давно вже час подбати 
про видання всієї візуальної спадщини скромного подвижника народ-
ного мистецтва України. 
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Діана ДЗЮБА 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФОРМАТ ЯК КЛЮЧОВЕ  
ПОНЯТТЯ У МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Якщо при створенні і здійсненні комунікації
є зацікавленість в її ефективності, 

то виникнення поняття «формат» майже неминуче. 
Девід Елтейд 

Термін «формат» активізувався у пострадянському телевізійно-
му середовищі наприкінці ХХ ст. У порівнянні з первісним вузьким 
термінологічним значенням слово «формат» різко розширило свою 
семантику і сфери вживання. Термін «формат» – ключовий для розу-
міння сучасних мас-медіа. Він скеровує напрям традиційного уявлен-
ня про медіа як інструмент інформування та розваги на нову опцію – 
мас-медіа як конструктора нової, медійної реальності, у якій ми всі 
існуємо. Мас-медіа вводять у життя людей створені самими медіа 
(за допомогою людей як корегуючого інструменту) нові символи, нор-
ми та ідентичності.

У сучасному значенні формат – це формуюча конструкція, що ви-
значає внутрішні стандарти організації медійного контенту, технологію 
його виробництва та інструменти його просування на ринок. Важливо 
те, що сьогодні в телевізійній індустрії артикулюються два різні аспек-
ти поняття – формат телеканалу і формат програми.

Перший – узагальнюючий, стосується концепції мовлення окремо-
го телеканалу, причому фактичної, а не такої, що проголошується для 
суспільного загалу. У його трактуванні – ключ до розуміння технології 
відбору і перетворення подій реального життя на медійні повідомлення. 

Другий аспект терміна «формат програми», навпаки, має вузьке 
спрямування, адже фіксує деяку оригінальну ідею конкретної телеві-
зійної програми і має відношення до її формальної структури і змісту. 
Міжнародні формати програм, які ще донедавна були для українського 
телебачення новим трендом, наразі остаточно запанували у вітчизняній 
індустрії виробництва телевізійної продукції.
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У цілому можемо констатувати, що в сучасній медіа-культурі 
відбувається переформатування мас-медіа, тобто активний і безпе-
рервний процес взаємної адаптації мас-медіа й аудиторії, продукту і 
споживача. Під таким кутом зору поняття «формат» постає як свого 
роду комерційний договір між виробником медіа-контенту і глядачем, 
який у рівній мірі, хоч і в неявній формі, є співавтором медійного  
продукту.

В українських академічних дослідженнях із проблем телебачення 
термін «формат» досі не вживають, проте активно використовують 
практики вітчизняної телевізійної індустрії. Нечисленні дослідники 
цього поняття вважають, що його впровадження в термінологічний 
обіг виробників телевізійного контенту компенсувало професійній сві-
домості існуючу невизначеність розмитих традиційних термінів. Про-
дюсери телевізійних каналів зізнаються в інтерв’ю, що «формат» – це 
влучний для них термін, який стає в нагоді, коли необхідно пояснити, 
якого телевізійного продукту потребує телеканал, і зручний – аби від-
мовитися від запропонованого проекту.

Практики телевізійної індустрії використовують слово «формат» 
повсюдно, причому його застосовують щодо телеканалу, програми, 
теми і навіть персони. Учасники медіа-середовища пояснюють значен-
ня слова «формат» на свій кшталт, визначаючи його як «шаблон, який 
враховує цільову аудиторію», як замінник значень «ідеологія», «жанр», 
як «технологічну та креативну схему». З’явився й антонім «неформат», 
який має негативний сенс «непридатного», «невідповідного» і сприй-
мається багатьма як прихована форма цензури. 

Відомій російський медіа-практик Леонід Парфьонов пояснює сенс 
телевізійного формату просто й доступно: «Слово “формат” з’явилося 
тому, що стався поділ ринку. На радянському телебаченні ніякого рин-
ку не було, всі передачі робилися не “якось”, а “про щось”… Це на-
зивалося “редакторське телебачення”. Тоді говорили так: “нудно, не 
нудно – для пропаганди не критерій”. А потім виник ринок, виникло 
поняття про “продукт” і його “споживання”… якщо ти ризикнув пра-
вильно, ти опинишся попереду всього ринку, переповненого формат-
ним продуктом». 

Наразі слово «формат» набуло такого поширення, що з’явилося ба-
гато інших застосувань у медійній і побутовій мові – «формат вечірки», 
«формат зустрічі», «формат візиту» тощо. У цьому сенсі поняття «фор-
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мат» використовується як сукупність характеристик, ознак, що визна-
чають норму, правила якого-небудь заходу, події, явища.

Формат (з латин. – «вид», «зовнішнє оформлення») як термін вжи-
вається в медійній галузі тривалий час, протягом якого семантичне 
значення слова «формат» трансформувалося і розширювалося. У по-
ліграфію термін увійшов у XVIII ст. у значенні «розмір друкованого 
видання, розмір аркуша». З появою комп’ютерів «формат» означає 
електронний стандарт для запису і збереження різних видів інформації. 
Наприклад, для фотографії чи малюнка можна використовувати понад 
20 графічних форматів, кожен з яких має свою специфіку та призначен-
ня. Відео і звук мають власні формати для своєї інформації – mp3, wav, 
dvd, avi та інші. Стосовно безпосередньо телебачення існує традиційне 
значення формату як технічного терміна, що означає технологію до-
ставляння сигналу, приміром, аналогове телебачення стандартної чіт-
кості має формати систем кодування NTSC, PAL і SECAM, а цифрове 
телебачення отримало новий формат HD (англ. high-definition), тобто 
високої чіткості.

Проте в процесі розвитку медіа-індустрії у поняття формату почали 
включати не тільки технічні характеристики, але й смислові особли-
вості. У міру того, як мас-медіа, окрім технологічної системи, поча-
ли виявлятись як культурна система, поняття «формат» ставало шир-
шим, об’єднуючи у своєму значенні сукупність ознак, що впливають 
на формування концепції мовлення певного медіа. Ера форматування 
мас-медіа розпочалася з радіостанцій. Через появу численних музич-
них стилів стара концепція мовлення за принципом «все для кожного» 
демонструвала свою неефективність, гальмуючи подальший розвиток 
індустрії. У результаті форматного розгалуження сьогодні нараховуєть-
ся близько 80 радіоформатів, проте в Україні представлені лише декіль-
ка основних 1.

Подібні процеси відбувалися і в телевізійній індустрії. У міру зрос-
тання конкуренції між телевізійними мовниками відбувалася і дифе-
ренціація телеканалів, які окреслювали свою тематику й стилістику 
телевізійного контенту і виокремлювали власну аудиторію.

Теоретичні  дослідження. Першим розширене трактування тер-
міна «формат» у 1979 році осмислив американський професор Девід 
Елтейд у науковому дослідженні «Логіка медіа» 2. Він характеризує 
медіалогіку як спосіб бачення та інтерпретації соціальних подій, а 
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«формат» відображає цю логіку медіа і визначається як формуюча 
структура, специфічна рамка, яка використовується для того, щоб ви-
брати, витлумачити й подати ту чи іншу подію. Інакше кажучи, логіка 
медіа міститься в обґрунтуванні, у розстановці акцентів, у чітких ме-
сиджах, орієнтації у процесі перетворення інформації на медіа-текст, 
а формат стає для медіа-каналу домінуючою формою репрезентації 
реальності й змісту. Визначивши формат, можна краще зрозуміти, що 
лежить в основі процесу виробництва медіа-інформації: цілі, традиції 
цього медіа, ступінь стандартизації реальних подій та процедура адап-
тації до вимог аудиторії.

Нині, підкреслює Елтейд, логіка відбору подій більше не вичерпу-
ється функціональними вимогами, морально-етичними і ціннісними 
переконаннями, а лише форматом: «це більше не індивідуальна творча 
робота журналістів, яка дає нам не новини світу, а скоріше стандартні 
шаблони, встановлені практики та типові дії, присвячені телевиставі 
подій, де домінують наочність, візуальна виразність» 3. Отже, формат 
можна порівняти з лекалом, що має певну міру постійної кривизни, 
яке використовують для розкрою матеріалу, щоб у результаті отримати 
необхідну модель 4.

Як уже зазначалося вище, у сфері телебачення існують декілька 
різних понять, найсуттєвіші з яких – «формат телеканалу» і «формат 
програми».

Говорячи про формат телеканалу, ми визначаємо його як сукуп-
ність сталих уявлень про найважливіші характеристики, якими по-
винен володіти його телевізійний контент 5. Найістотнішими із цих  
уявлень є:

1. «Функціональний аспект формату»: націленість на виконан-
ня певної ролі телеканалу. На сьогодні для суспільства декларується 
безліч цілей того чи іншого мас-медіа, серед яких – об’єктивне ін-
формування, яке враховує потреби аудиторії, розважання, соціальне 
та культурне просвітництво і т. д. Однак, як би себе не позиціонува-
ли в цільовому відношенні ті чи інші представники мас-медіа, у пе-
реважній більшості випадків головними цілями їхньої діяльності  
виявляються:

а) регулююче інформування аудиторії (власне, маніпулювання 
нею), яке влаштовує власника телеканалу;

б) одержання комерційного прибутку.
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2. «Аудиторний аспект формату»: в умовах існуючої жорсткої кон-
куренції на медійному ринку правильне визначення своєї аудиторії є 
виключно важливим.

3. «Контентний аспект формату»: програмінг, жанрово-тематичний 
спектр контенту, вибір своєї опції відображення в новинах тієї чи іншої 
події. Формування контенту проводиться насамперед під впливом двох 
головних міркувань: 1) прагнення обслуговувати певну аудиторію або 
впливати на неї; 2) наявність якоїсь вільної ніші на ринку мас-медіа.

Формат телеканалу впливає на його програмну політику і детер-
мінує концепцію мовлення, у яку вписуються ті чи інші змістовно- 
формальні одиниці мовлення (контент), відповідні цьому формату. 
У різних телеканалів відмінні вимоги до власного формату, які не за-
вжди десь і кимось формально прописані, але їх має знати генеральний 
продюсер і топ-менеджмент телеканалу, особливо закупівельного, ін-
формаційного і pr-департаментів. Проте певною мірою відповідність 
або невідповідність контенту форматові телеканалу («формат» або «не-
формат») визначається інтуїтивно.

Формат закріплює за собою певні адресні та стильові ознаки, скла-
даючи сукупність власних типологічних характеристик. Ознаками, що 
виявляють формат телеканалу є, крім телевізійного контенту, також 
графічне оформлення ефіру, логотип, промоутерське відео каналу – 
анонси програм, іміджеві заставки, дизайн студій, відповідний стиль 
роботи ведучих, їхній одяг тощо. 

Отже, у медіа-реальності формат виконує функції певної установ-
ки, матриці. А форматування полягає в тому, щоб сформувати контент 
і узгодити манеру подачі цього контенту з фактичними цілями телека-
налу та глядацькими очікуваннями. Поява піплметрії дала можливість 
виявляти сподівання і реакцію аудиторії, регулюючи зміст контенту 
телеканалу. 

Формат програми 
Телевізійні формати програм різних жанрів стали основною час-

тиною щоденного розкладу для багатьох мовників усього світу, у 
1990-х роках виробництво придбаних форматів почали російські те-
леканали: «Поле чудес» (Wheel of Fortune, США), «Слабое звено» 
(Weakest Link, Велика Британія). У 2001 році вийшла перша українська 
адаптація британського формату – шоу побачень «Кохання з першо-
го погляду» (Blind Date) в ефірі телеканалу «Інтер». І вже через рік 
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на «1+1» стартувала вікторина «Перший мільйон» (Who Wants to Be 
a Millionaire?). Уже друге десятиліття триває освоєння вітчизняними 
телеканалами нового напряму виробництва, який став найрейтингові-
шим сегментом сучасного телебачення. Перелік форматних програм, 
адаптованих українськими телевиробниками, подано в кінці статті.

Формат програми вибудовується на основі технології виробництва, 
характеристик програми, які визначають її унікальність, оригіналь-
ність, неповторність, а саме: вихідні умови, тип побудови персонажів 
чи виконавців, а також жанр. Враховуючи зростаючу в мас-медійній 
індустрії потребу в інтерактивності, при створенні нового формату 
важливими є не тільки його технологічні, а й комунікаційні параме-
три, а також потенціал формату для мерчандайзингу, для мультиме-
дійних рішень.

Уся інформація про окремий формат програми викладена в так 
званій біблії формату. Біблія виробництва формату (Production Bible) 
містить комплект документів та інструкцій з виробництва програми 
для франчайзингу, тобто для продажу на інші ринки. Біблія формату 
складається з кількох частин. Перша – змістова, де прописано, яким 
має бути кастинг учасників, ведучих. У другій частині описано техно-
логію виробництва, третя розповідає про логістику та адміністрування. 
Концепт формату, зафіксований у біблії, є корисним не тільки при ство-
ренні програми, а також для захисту авторських прав 6.

Формат телевізійної програми завжди має набір незмінних базис-
них (ідентифікуючих) елементів і змінних, які можуть трансформува-
тися при адаптуванні програми на локальних медіа-ринках з урахуван-
ням специфіки місцевих смаків, уподобань, тенденцій. Серед значної 
кількості різного типу форматів найлегшими до адаптування є формати 
ігрових шоу (змагання, вікторини) та більшість форматів жанру реаліті.

Популярність форматів на телебаченні пояснюється тим, що часо-
ві й фінансові витрати на їх виробництво набагато менші, порівняно з 
розробкою і створенням власного оригінального продукту. З придбаним 
форматом зменшуються також рейтингові ризики, адже, як правило, 
форматні програми вже довели свою рейтингоспроможність на іншому 
телеканалі, перш ніж бути запропонованими на світовий ринок продаж. 
Це формати різних жанрів: реаліті-шоу, дейтинг-шоу (шоу знайомств), 
ґейм-шоу (ігрових шоу), а також гібридні формати, що суміщають де-
кілька жанрів і нині набувають особливої популярності у світі. Останнім 
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часом з’явилося чимало форматів для молоді та дітей, для них та за їх 
участю, а також певна кількість форматів документальних програм.

Cпецифіка появи нових форматів полягає в додаванні цікавих де-
талей та поєднанні елементів різних жанрів із класичним набором ідей 
та сюжетів. Отже, уже розроблені та реалізовані ідеї набувають оригі-
нальності завдяки новим елементам. 

На сьогодні найпопулярнішими у світі є чотири категорії форматів: 
ігрові шоу з фізичними випробуваннями (obstacle show), шоу знайомств 
(datingshow), великі музичні талант-шоу (talent searching) та ретрофор-
мати – програми 1970–1980-х років, які повертаються на екран в онов-
леному вигляді. Та все ж головним трендом серед форматних програм 
залишаються реаліті-шоу різних жанрів 7. 

Незважаючи на неподільне царювання розважального напряму, іс-
нують формати програм чіткої соціальної спрямованості. Приміром, 
у канадському проекті «Другий шанс» колишні ув’язнені отримують 
шанс почати інше життя. Переможець отримує сто тисяч доларів на 
власний бізнес. У голландському проекті «Батьки у в’язниці» діти від-
відують своїх батьків-ув’язнених. Формат «Диванний щоденник» дає 
можливість людям із психологічними проблемами поїхати в іншу краї-
ну і спробувати впоратися зі своїми проблемами поза своєю зоною ком-
форту. Формат «Зірка врятує нашу школу» запрошує відомих людей 
повернутися в місто дитинства і допомогти відремонтувати і привнести 
інновації в школу, у якій вони вчилися. BBC Worldwide створив теле-
візійний проект, у якому люди різних станів і національностей опиня-
ються разом, зіставляючи власні упередження, намагаються зрозуміти 
цінності та культуру один одного.

Україна є одним з європейських лідерів за кількістю придбаних 
форматів. Проте останнім часом українські телепродюсери також на-
магаються налагодити експорт і вийти на ринок форматів з вітчизня-
ним продуктом. Донедавна єдиним форматом на експорт була програ-
ма «Все для тебе» («Інтер» продав його Рен-ТБ, Росія) та перший варі-
ант формату гумористичного шоу «Вечірній квартал», який був прид-
баний телеканалом «СТС» (Росія). Інтерес до українських форматів 
зростає, збільшується кількість країн які бажають придбати опціон 8. 
І вже є перші успіхи. З українських оригінальних форматів іншими 
країнами вже придбані права на адаптацію українських форматів 
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«Майdaн’s», «Розсміши коміка» 9, «Вечірній квартал», «Джентльме-
ни на дачі», «Містичні історії». Дистрибуцією українських форматів 
займається шведська компанія Sparks Network, відповідні права якій 
уже передали «Студія Квартал-95» і українська компанія – виробник 
Film.uaTelevison.

Окрім телепрограм, практики телеіндустрії спрямовані й на про-
даж форматів серіалів. Цю нішу, ще до перших успішних продажів, 
експерти називали однією з найперспективніших. Адже серіальний 
продукт виробничі компанії досить часто знімають за оригінальни-
ми ідеями. Прикладом може бути презентований на Канському те-
леринку формат серіалу «Острів непотрібних людей». Серіал вий-
шов в ефірі «Інтера» у лютому 2012 року й отримав досить високі 
показники глядацьких рейтингів (формат і виробництво – українська 
компанія Star Медіа). Сюжет універсальний і може бути адаптова-
ний у будь-якій країні 10. Історія побудована за законами класичних 
бестселерів і має кон’юнктурну тему – виживання завжди викликає  
цікавість у глядачів.

Потенціал нарощення темпів «експорту» вітчизняних форматів 
у найближчому майбутньому збільшиться, проте цей напрям ста-
не справжнім бізнесом, коли формат купуватимуть 30–40 країн, а не  
декілька. 

За останнє десятиліття український глядач ознайомився із цілою 
низкою форматних шоу, адаптованих вітчизняними виробниками. 
Серед них:

- вікторини (quiz show): «Перший мільйон» (Who Wants to Be a 
Millionaire?, Велика Британія), «Найрозумніший» (Brainiest, Велика 
Британія), «Відгадай мелодію» (Name That Tune, США); 

- ігрові шоу (оbstacleshow): «Ігри патріотів» (Intervilles, Франція), 
«Ключі від форту Буаяр», «Куб» (The Cube, Велика Британія); 

- ситкоми: «Леся + Рома» (Love Bugs, Канада); 
- талант-шоу: «Україна має талант» (America’s Got Talent США на 

основі Got Talent, Велика Британія), «Фабрика зірок» (Star Academy, 
Голлан дія), «Голос країни» (The Voice of Holland, Голландія), «Х фак-
тор» (формат The Х Factor, Велика Британія), «Голос. Діти» (The Voice 
Kids, Голландія), «Танцюють всі» (So You Think You Can Dance?,  
Велика Британія); 
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- шоу за участю зірок: «Танці з зірками» (Strictly Come Dancing, Ве-
лика Британія), «Зіркові дуети», «Зірка + зірка» (обидва Stars On Stage, 
Швеція);

- соціальні реаліті-шоу: «Міняю жінку» (Wife Swap, Велика Бри-
танія), «Кохана, ми вбиваємо дітей» («Honey, we’re killing the kids», 
Велика Британія), «Детектор брехні» (The Moment of Truth, США на 
основі Nadamásquelaverdad, Колумбія); «Один за всіх» (Happy Family 
Plan, Японія); 

- реаліті-шоу випробувань: «Острів спокус» (L’îledelatentation, 
Франція), «Гарем» (Harem, Швеція), «Битва екстрасенсів» (Britain’s 
Psychic Challenge, Велика Британія), «Останній герой» (Survivor, 
США);

- реаліті-шоу побачень (dating show): «Кохання з першого погляду» 
(Blind Date, Велика Британія), «Холостяк» (The Bachelor, США), «Фер-
мер шукає дружину» (Farmer Wants a Wife, Велика Британія), «Давай 
одружимось» (Давай поженимся, Росія); 

- реаліті-шоу перетворень, удосконалювання (makeovershow): 
«Фабрика краси» (Extreme Makeover, США), «Від пацанки до панян-
ки» (Ladette To Lady, Велика Британія), «Гламурні штучки та заучки» 
(Beauty & the Geek, США), «Джентльменський набір» (власний формат 
1+1 із «запозиченою» ідеєю формату From G’s to Gents);

- ток-шоу: «Готовий відповідати», «Відкритий доступ» (обидва 
Question Time, Велика Британія); 

- кулінарні реаліті-шоу: «Пекельна кухня» (Hell’s Kitchen, США), 
«На ножах» (Kitchen Nightmares, США);

- шоу за участю селебриті з «Танці з зірками», «Шоу маст гоу он» 
або «Один в один», ситкоми «Щасливі разом», «Не родись вродливою»;

- гібридний формат, голосувальне ток-шоу «Великі українці» 
(100 Greatest Britons, Велика Британія); 

- оригінальні українські формати програм різних жанрів: «Ключо-
вий момент», «Караоке на майдані», «Квадратний метр», «Ремонт+», 
«Народна зірка», «Хто проти блондинок?», «Без мандата», «Україна 
сльозам не вірить», «Інтуїція», «Граєш чи не граєш?», «Майdан’s», 
«Розсміши коміка», ситком «Свати», «Свобода слова», народна премія 
«Гордість країни».
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Наталія ЄРЖИКІВСЬКА 

КОМПОЗИЦІЙНО-СЮЖЕТНА СТРУКТУРА 
 «НОТАТНИКА» ЮРІЯ ЛИПИ

З-поміж багатогранної спадщини українського письменника-емі-
гранта Ю. Липи привертають до себе увагу його «менші речі», які він 
прагнув оприлюднити на сторінках львівського «Літературно-науко-
вого вісника» ще наприкінці 20-х років минулого століття. Свідчення 
цього – листування з редактором часопису Д. Донцовим, який, відхи-
ливши публікацію тексту «Комендант Гарк.», «ласкаво запрошував пи-
сати виключно вірші й покинути писати новелі» [5, с. 137, 138]. Однак 
Ю. Липа залишився вірний своїм мистецьким переконанням і через 
декілька років представив читачам трьохтомне видання малої прози – 
«Нотатник» (Л., 1936. – Т. 1; Т. 2; 1937. – Т. 3), вихід якого приурочував-
ся до двадцятиріччя українських визвольних змагань, пам’яті минулих 
незабутніх героїчних перемог і втрат. До видання ввійшло шістнадцять, 
за авторським жанровим визначенням, новел, зокрема такі, як «Зустріч 
літераторів», «Закон», «Петька Клин, нальотчик», «Кам’янець столич-
ний», «Бляшанки», «Малий», «Гадючки». Твори, названі за власними 
прізвищами персонажів («Рубан», «Коваль Супрун», «Гринів»), уміще-
ні на початку кожного з трьох томів, можна вважати белетристичними 
зачинами до подальшого розгортання «широкого епічного полотна про 
громадянську війну на Україні» [7, с. 376].

Змістове наповнення і тематично-композиційне спрямування но-
вел ґрунтоване на стверджувальних чинниках національної ідеї, на по-
сутньому доповненні того, що не висвітлювала радянська література, 
зоб ражуючи події 1917–1921 років. Просторово заледве не вся Україна  
представлена в прозі Ю. Липи: Київщина, Чернігівщина, Черкащи-
на, Херсонщина, Хмельниччина, Крим, Галичина. Спом’януті вели-
кі міста (Київ, Севастополь, Одеса, Єлисаветград, Львів, Кам’янець-
Подільський), повітові містечка, села та хутори. На кін текстової 
тканини трикнижжя виведено репрезентантів «різних світів і різних 
світоглядів». Широким рукавом або епізодично, подеколи з калейдо-
скопічною швидкістю, десь більш конкретно, а десь сказано між іншим, 
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розгорнуто й відбито стосунки між військовими з’єднаннями і цивіль-
ними людьми, особами різних національностей, мешканцями міста й 
села. Cеред дійових осіб – військові, міліція, урядовці, наукова і тех-
нічна інтелігенція, письменники, святенники, студенти, робітники, се-
ляни, злодії. 

Шлях до консолідації нації, громадського порозуміння був надто 
складним, повним випробувань, зовнішніх і внутрішніх викликів: Пер-
ша світова війна, розпад Австро-Угорської і Російської імперій, лютне-
вий та жовтневий перевороти. Проголошення незалежності на теренах 
Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві укра-
їнців окрилило новими надіями, а також змусило мобілізувати творчі й 
військові сили для протистояння денікінським з’єднанням, для участі 
в україно-російській війні між Радянською Росією та Українською На-
родною Республікою в 1917–1921 роках. Згадаю в цьому контексті й 
тривалу працю наддніпрянських і галицьких діячів українського націо-
нального руху, котрі скеровували значні зусилля на об’єднавчу ідею, 
результатом якої став Акт злуки 22 січня 1919 року Української На-
родної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки 
(ЗУНР). Стрімкість подій, відсутність порозуміння в суспільстві та між 
представниками влади, часта зміна урядів, брак політичного і диплома-
тичного досвіду, нерівні сили в протистоянні виказували, з одного боку, 
фатальну поразку, а з другого, – непоодинокі прояви героїзму, з’яву хо-
робрих поручників і сотників, селянських ватажків, безкомпромісних 
і безкорисливих відчайдухів, залюблених у свій край, відданих ідеям 
творення нової держави. Те неймовірне горнило, за словами Ю. Липи, 
стало справжнім виявом почуттів, «всіх крайнощів нашого світогля-
ду» і того, що «Карлейль називав героїчним» [3, с. 138]. Вочевидь, для 
письменника важливим було «кинути жмут світла на часи перехідної 
доби», показати  тих, хто жив у ту пору, горів і запалював інших ідеєю 
соборної України саме тоді, коли, за влучною тогочасною публіцистич-
ною і поетичною метафорою, «відчинились двері» до свободи, і невід-
воротно постали питання творення української держави. Водночас на 
історичній арені з’явилися затяті політичні гравці й нечесні на руку 
шулери та маклери. 

Завдання, яке поставив перед собою Ю. Липа, – показати стрем-
ління і настрої людей села і міста (вояків і представників різних 
суспільних прошарків, ворогуючих сторін), котрі опинилися у вирі 
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вій ни, «на роздоріжжі епох», перед вибором шляху, перед пізнанням 
себе і свого часу. 

Війна загострює різнорідні відчуття (утіхи, безсилля, гніву, ціка-
вості, журби), гартує характери. Війна – це вогонь, кров і смерть. Ці 
наскрізні багатогранні образи-символи пронизують трикнижжя, ви-
яскравлюють забутих героїв, їхні обличчя, зблиски очей, озиваються 
голосами тогочасся. Тим-то поряд з добропорядністю, виявами справж-
ніх чеснот письменник не замовчує і не прикрашає прояви відвертого 
цинізму, зламів морально-етичних принципів, випадків агресії, що су-
проводжуються емоційним станом радості й ненависті, дружби і воро-
жості, зневаги й поваги між «своїми», «іншими» та «чужими».  

Достовірне відтворення «стихійної могутності української ви-
звольної боротьби» [2, с. 7], сповненої селянським вогнем гніву су-
проти «тимчасових гостей, злодіїв с в я т о ї   з е м л і» [4, с. 137], які 
не мають тут прадідівського коріння, не виростали з неї, перевтілене 
творчою уявою письменника в динамічні картини неспокійної дійснос-
ті. Домінантну роль у новелах відіграє архитипний образ української 
землі, слава, велич, оборона якої оспівана в народнопоетичних і літе-
ратурно-мистецьких творах. Завойовницькі набіги з метою відібрати й 
заволодіти нею, так само, як і посягання на поділ територіально цен-
тральних і граничних її меж, – надзвичайно болюче питання, на яке 
шукають відповіді персонажі Ю. Липи. 

Між ними ведеться розмова й про шляхи побудови і розвитку моло-
дої країни. Тема патріотизму, віри і молитви, єдності української нації 
в боротьбі за незалежність – усе це має вагоме ідейне навантаження. 
У діалогічних і монологічних мовних партіях літературних героїв на-
явна суголосність причинно-наслідкових зв’язків, що прямо чи опо-
середковано проговорюється на різних семіотичних рівнях. З упевне-
ністю в собі, з непохитною безкомпромісністю, а то й з хитромудрою 
лукавинкою, притаманною запорізьким козакам, змальовані образи 
сот ників Сербецького («Рубан»), Недайхати («Кіннотчик»), бунчужно-
го Безкоровайного («Закон»), культосвітника Моренка («Бляшанки»). 
Не випадають з поля зору письменника й ті «люди, що жили на роз-
доріжжі епох», яких «не в’язала… ніяка державність, ані мораль, ані 
клопоти й передбачення…» [4, с. 253]. У такий спосіб ведеться мова 
про українське коріння й наслідки російської експансивної політики та 
розмисли про запобіжні заходи супроти яничарства, байдужості.   

http://www.mau-nau.org.ua



141

Чолові та другорядні персонажі, епізодичні з’яви названих чи без-
іменних діючих осіб, виведених автором на сторінках «Нотатника», – 
усі вони творять збірний образ української людини: гордої, люблячої та 
жорсткої у дні війни. Погляд на духовний і психологічний стани саме 
крізь призму історії уможливив показ різнохарактерних героїв. З-поміж 
них бачимо активні «творчі одиниці», що несуть у собі ще не розкриту 
«повноту життя української духової раси» та «укриті прагнення» [3, 
с. 254] до самовдосконалення й самореалізації. Цей тип непересічної 
особистості, який був сам обуджений українською революцією, на пе-
реконання письменника, покликаний до своєї провідної ролі – обуджу-
вати й народ, загартовувати національне психе спільноти, політично і 
духовно наснажуючи її державотворенням. 

Різні життєві етапи проходять герої Ю. Липи – від самопізнан-
ня, становлення й формування з «мальовничих, з польотом натур» 
[4, с. 57], до постатей з державницьким мисленням. «Керує героями 
Ю. Липи, – достовірно зауважує О. Омельчук, – душевний порив до ге-
роїчного світу, свою візію вони переживають “містично”, але зрозумі-
ло, що боротьба, яка їх надихає, це національний обов’язок» [6, с. 53]. 
Уособленням цілеспрямованої дієвості й чину виступають політичні і 
військові діячі, представники науки, літератури і мистецтва. Сторінки  
«Нотатника» ознайомлюють нас і з репрезентантами українських 
старо світських, селянських й інтелігентних родин. Тут наявні внутрішня 
напруга, уловимі зіткані зі страху, сподівань і надій почуття багатьох 
людей, тому не менш значущим є й образ дому, що стоїть, ніби загуб-
лений острівець серед бистрини і каламуті, розлитої, мов у весняну 
повінь, ріки «без берегів». Удатно вмотивовані інтимні стосунки геро-
їв викликають співпереживання своєю відкритістю, безпосередністю. 
Так само хвилюють настроєво-пейзажні малюнки, що подекуди асоцію-
ються з ледь-ледь відчутними нотками тих чи тих музичних акордів.

Белетристика Ю. Липи зав’язана на концепції героїзму – вищо-
го прояву мужності, який покликаний утвердити націо- та державо-
творчі процеси, розв’язати значимі суспільні конфлікти, що досягли 
антагоністичного рівня. Із цих міркувань уведено в тексти образ укра-
їнського достойника, реальну історичну особистість – С. Петлюру, го-
лову Директорії УНР. «Невисокий, із трохи скляним і тужним, неви-
гадливим поглядом…» – так ескізно прописані статура і риси обличчя 
великого провідника нації [4, с. 162] у новелі «Кам’янець столичний», 
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що характеризують перейнятість вождя невтішним перебігом подій 
неуспішної війни. 

Довіряють головному отаманові й селянські ватажки, які вершать 
правосуддя за своїми переконаннями, проганяючи з рідного краю всі-
ляких зайд. Серед них – Супрун, майстер на всі руки, у минулому –  
коваль і матрос, який з великою надією і вірою в майбутнє сприйняв 
проголошення Української Народної Республіки, «увійшовши просто 
і природно у той новий час» [4, с. 136]; з тим і повернувся  додому, у 
своє степове село, щоб «кликати людей іти за ним». Наснажений поезі-
єю Т. Шевченка, повсюдно «збирав селянські сходи», закликав їх взяти 
господарку у свої руки. Телеграма С. Петлюри з наказом «Чорномор-
ській Фльоті проплинути з церемоніальним салютом на честь Україн-
ської Республіки» [4, с. 136] додала Супрунові впевненості в собі, ви-
явила його харизматичність.  

Інший сміливець-самородок – це Рубан. Відважний командир по-
встанців, «людина дійова, котра не терпить штабних зволікань і просто-
рікувань» [7, с. 355], відчуваючи, що востаннє йде на бій, залишає по 
собі заповіт із проханням передати його тому, хто є совістю нації. У на-
писаній ним цидулці виявлена особлива синівська повага й непохитність 
у своїх поглядах: «Батько Петлюра! Як я бив проклятих зайд, більшо-
виків, так і далі битиму. А зі зрадниками штабними і постачальниками 
мені не по дорозі, і ти їм не вір. А як я поляжу, то мене лихом не згадуй 
і жінці вмерти з голоду не дай» [4, с. 14]. Авторитет українського вождя, 
що об’єднує своєю постаттю весь український рух, підкреслено й украп-
ленням у текст фрагмента з військової маршової пісні, де спостерігаємо 
той же шанобливий образ названого батька: «Іде військо, як мури, / За 
те діло святе; / То наш батько Петлюра / До щастя й волі веде» [4, с. 14]. 

Не полишає відчуття прихованості в підтекстах великої і малих 
мап України з умовними позначками «гарячих точок», зон локальних 
конфліктів. За інформативною складовою, з повідомленням про те, що, 
коли і де відбувається слідують панорамні й точково-ударні сцени на 
театрі воєнних дій; замальовки короткого відпочинку й індивідуальних 
розривок під час відносного затишшя. Розпізнавальні знаки тих чи тих 
сил – «прапори зелені, прапори жовто-блакитні, прапори армій селян-
ських…» [4, с. 211]. Згадано й червоний прапор, що тріпотить «довгим 
язиком на вітрі», та нарочито підкреслено відчитування символіки 
більшовиків: «Колір червоний, колір насильства, колір убивства…» 
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[4, с. 211]. Український письменник непоодинокий у своїх судженнях 
щодо знакової семантики червоних вождів, котрі «затіяли криваву гру» 
[1, с. 48], аби здобути владу, обібрати й залякати народ. Наведена фраза 
з одеського щоденника І. Буніна, датованого 1919 роком. Російський 
прозаїк зауважує у всьому блюзнірську брехню, приховану за «черво-
ним знаменом всесвітньої комуністичної революції» [1, с. 50]. Не ві-
рять, за його словами, більшовикам і селяни, ховаючи від них хліб і 
худобу, бо прийдуть і все заберуть.

Збігаються оцінки обох письменників щодо морально-етичних 
засад більшовиків, варто лише перегорнути хоча б сторінки новели 
Ю. Липи «Петька Клин, нальотчик» і нотатки І. Буніна, де відображено 
одеські реалії. У першого автора читаємо: «Під впливом переконань, 
розстрілами й агітацією “за найсправніший уряд пролетаріату” в Одесі 
був сформований 1-й “комуністичний” полк, який складався виключно 
із злодіїв». Другий – змальовує на повний зріст портрет переможців, 
крізь окремі деталі якого проступає їхня справжня сутність: «Всіляка 
червона аристократія: матроси з величезними браунінгами на поясі, ки-
шенькові злодії, кримінальні елементи, якісь бритоголові дженджики 
в френчах, в розпутних галіфе, в франтуватих чоботах, неодмінно при 
шпорах, всі з золотими зубами і великими темними кокаїністичними 
очима. <…> Місто відчуває себе завойованим і завойованим нібито 
якимсь особливим народом, котрий здається ще більш страшнішим, 
ніж я думаю, здавались нашим предкам печеніги» [1, с. 22].

Належно продумана загальна композиція трикнижжя. Це підтвер-
джує і розлога посвята: «Моїм колишнім начальникам: М. Білинському, 
ст. лейтенанту фльоти, командирові дивізії морської піхоти (забит. в бою 
під Базаром, 24.ХІ, 1921 р.), М. Луценкові, полков.-лікареві, губерн. 
комендантові Херсонщини (забитому в бою під Ст.-Констянтиновом, 
напровесні 1919 р.), Якову (ст. десятн. УСС, сотн. Армії УНР, коман-
дирові Одеської “Січи” (забитому в казематах денікінської катівні, в 
Одесі, в 1919 р.)». Подача текстового матеріалу добре вмотивована 
відповідною послідовністю хронологічної площини 1916–1921 років. 
У свою чергу вона зіткана зі спогадів, снів, марень, які переносять ге-
роя з теперішньої дійсності в дитинство, юність і зрілі роки. Спостері-
гаються певні перетини сюжетних ліній новел кожної з трьох книг. Це – 
взаємопов’язаність між собою просторовими й часовими співвіднесен-
нями: тут і там епізодично висвітлюється те, що відбувалося в один і 
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той же час у різних куточках України і поза нею. Хоча й існує відстань 
поміж текстовими площинами, та, усе ж таки, усі означені об’єкти ко-
релюються. Ідеться про кореляцію точок зору оповідача і персонажа в 
рамках національного аспекту семантики художнього тексту. Автор, за 
влучним висловом Т. Авксентьєвої, – «витворив хронотоп війни» [8, 
с. 54], показав її з огляду на національні аспекти.

Укажу на пульсацію хронологічної послідовності, цитуючи окремі 
фрагменти з новел «Гринів», «Коваль Супрун», «Кам’янець столичний», 
«Бляшанки». Та спочатку відмічу вдале застосування частотності звуко-
вих повторів і постійне нагадування про те, що саме і де відбувалося того 
чи іншого революційного дня і року. Такий авторський прийом поглиб-
лює тему, створює можливість для більш емоційного сприйняття тексту. 

Неодноразове підкреслення переломного значення 1917 року – 
свідчення про кризу старої системи, надію, радість першим успіхам: 
«Почався сімнадцятий. Спочатку революція прийшла, як дим, що за-
криває обриси всіх речей. Потім – як палахкотіння звідусіль. Усе було 
виразне, як вогонь, і як вогонь змінне» [4, с. 134]. А вже наприкінці цьо-
го року, 12 листопада, у Севастополі відбулася знаменна подія – «уро-
чиста парада з молебнем». Ідеться про парад кораблів у «великім рейді 
із сигналом “Слава Українській республіці!”» [4, с. 136]. 

Наступний рік, з огляду на так звану лаконічну відповідність іс-
торичній правді, представлений уповні: «Листопад 1918 року був не-
певний. Союзники, німці, австрійці упадали, гетьман вагався, Націо-
нальна Рада підготувала повстання. <…> Директорія виступила проти 
гетьмана й оголосила мобілізацію річників. <…> Почалася війна за 
міста. Особливо за великі…» [4, с. 271]. До речі, зазначу, що центром 
розгортання подій в новелах «Гринів», «Петька Клин, нальотчик» об-
рано Одесу, де народився, ріс і формувався Ю. Липа як письменник, 
учасник визвольних змагань і де пережив драматичні події поразки та 
незворотного прощання з рідними серцю місцями. Звідси цілеспрямо-
ване вивчення історії причорноморського краю, цікавість до генезису 
його менталітету, до мистецтва й архітектури. Поетизація урбаністич-
ного простору Ю. Липи багата колористичними рішеннями. Ваблять 
око розмаїтими ваольорами мариністичні пейзажі.

З достовірністю закарбований і третій рік українських визвольних 
змагань. Цей відтинок часу характеризується повстанням сіл, арешта-
ми українських діячів, змаганнями і відступами Армії УНР. Тут і парад 
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в Кам’янці-Подільському 1-го рекрутського полку, юнаки якого мар-
ширують без чобіт – «всі в обмотках», і облога в «липні року Божого 
1919-го» цього міста – тодішньої короткочасної української столиці – 
«безжальним ворогом» [4, с. 157]. Справді, ніби на кіноплівці зафіксо-
вані події, зняті з різних ракурсів. Перед очима широкоекранне полот-
но. І бачимо: порожні вулиці та будинки маленького містечка, де «двері 
скрізь позамикані, вікна пітьмою в світанок щуляться». Ніде нікого,  бо 
«в дев’ятнадцятім році на вулиці – легко закривавитися і своєю, і чужою 
кров’ю» [4, с. 107]. Видно й чутно: як котяться, риплять, поблискують 
обіддям колеса возів, де «сидять згорблені люди з обрізами на колінах» 
[4, с. 102]; як мчиться тачанка Махна з написом «Дідька впіймаєш» [4, 
с. 147];  як повз більшовицьку заставу, переходячи Збруч із галицького 
боку, старшини і козаки 2-го кінного імені гетьмана Н. полку «летять 
голі, мов дияволи, без сідел, рушниці на шиї завішені, шаблі в зубах» 
[4, с. 117]. Саме в такий спосіб вони перемудрували супротивника.  

Удатно вмотивовані ліричні роздуми автора (новела «Гануся»), що 
стосуються української минувшини і його часу. Пошановані ним славне 
українське лицарство, козацтво, сучасники-побратими. Водночас прочи-
туються ремінісценції з українських народних пісень, прозових і поетич-
них творів. Як правило, художні описи портретів дієвих осіб ледь-ледь 
прописані, та в цих начерках наявний узагальнений образ чоловіка-воїна 
і мудрої та відданої жінки (матері, сестри, коханої, дружини). Оприлюд-
нені щирі співчуття до того, що випало на їхню долю: «Вони, ці люди, 
мабуть так і беруть жіноче життя, впоперек сідла перед собою кидають 
і тулять до себе, не усміхаючись, і говорять, не милуючи. Вони, ці люди, 
їдуть, а очі в них тривожні. Тільки раптом ізблідне такий, раптом похи-
литься і впаде із стремен, впаде у степу, а кінь понесе жіноче життя, що 
впоперек сідла висить, понесе все далі, все далі…» [4, с. 102].    

Привертає до себе увагу образ культосвітника Моренка з новели 
«Бляшанки». Він єдиний, хто у складних умовах відступу занотовує 
перебіг подій… Можна припустити: таким робом письменник віддав 
належне літописцям громадянської війни. Четвертий рік війни, 1920-й. 
Армія Української Народної Республіки «віч-на-віч з Москвою, – від-
ступ» [4, с. 178], утрата боєздатних людей, є ранені і забиті... Після при-
мирення союзників-поляків з радянською владою – перехід за Збруч… 

Безпосередньо поєднані зі всезагальним оповідним фоном новели 
«Табір» і «Гадючки», попри те, що події відбуваються вже не в Украї-
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ні, а в Польщі й Чехо-Словаччині. Еміграційна неприкаяність, приниз-
ливий стан інтернованого, ностальгія за рідним краєм – це свідчення 
як давньої історичної «блуканини на роздоріжжях», так і невирішеної 
проблеми державності  на початку ХХ ст. 

Через певний штрих, ту чи ту художню деталь виявлені літератур-
ні й театральні імпрези, родинний побут, святкування Різдва і Ново-
го року. У текстову тканину вдало вписані фрагменти давніх колядок 
(«Бог предвічний», «Тріє цари несуть дари», «Ой, хто, хто Миколая 
любить…»), народних пісень, міського фольклору. Наприклад, уривок 
«в’юнкої, гострої пісеньки» з новели «Гринів» характеризує особливу 
ауру одного з найколоритніших міст півдня України: «Одеса, город наш 
портовий / На Чорнім морі він стоїть, / Живе там нарід все фартовий…» 
[4, с. 252]. Текст цієї ж новели має наскрізну символіку весільного об-
ряду, з акцентуацією на перезві, що «асоціювалося з тяжким політич-
ним похміллям, після катастрофи, що спіткала українську державу» [9, 
с. 33]. Функціональне призначення таких і подібних, малих і великих 
вкраплень у тому, щоб надати подіям звукової і колористичної забарв-
леності, відповідної виразності тогочасного буття. Спираючись на реа-
лії українського життя, символіку українського фольклору, традиційні 
елементи казок, весільного обряду, автор творить власні символи, об-
рази-коди, що увиразнюють ідею національної самосвідомості. 

У тематичній складовій новел прочитується історіософічна кон-
цепція української історії. Думкам і висловлюванням героїв Ю. Липи 
притаманні як націотворчий пафос, так і дидактично моралізаторські 
нотки, що споконвіків розвивали головним чином ідеї християнської 
моралі, відображали народні погляди. Таким чином, оперуючи за-
собами відповідного конструювання, залежно від того, які конкретні 
зав дання ставив перед собою автор у кожному окремому тексті, у три-
книжжі «Нотатника» піднімаються проблеми усвідомлення минулого, 
відповідальності за сучасність і прийдешнє.
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АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ДИСКУРСИ

КРУГЛИЙ СТІЛ «НАРОДОЗНАВЧА 
СПАДЩИНА ОРЕСТА ЗІЛИНСЬКОГО В 
КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ГУМАНІТАРИСТИКИ»

У травні 2013 року відбулося засідання Круглого столу «Народо
знавча спадщина Ореста Зілинського в контексті сучасної україн
ської гуманітаристики» (з нагоди 90річчя від дня народження ви
датного україніста). 

У засіданні взяли участь відомі науковці, культурні та громадські ді-
ячі. Президент МАУ, директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 
академік Ганна Скрипник у вступному слові ознайомила присутніх з 
деякими деталями подвижницького життя і творчого шляху словаць-
кого україніста, талановитого науковця Ореста Зілинського, ім’я якого 
замовчувалося в радянські часи. Вона наголосила: «Орест Зілинський 
усе своє життя працював на українську культуру в середовищі слова-
ків і чехів, працював, незважаючи на те, буде чи не буде гарантовано 
видання його досліджень. Він торував свій тяжкий шлях непростими 
стежками зарубіжної україністики. І, зрештою, стільки праць ним ство-
рено, що цього доробку вистачило б на цілі наукові колективи. Хоча не 
всі вони опубліковані і не всі побачили світ за його життя, але дослід-
ник виконав титанічну роботу, яка, завдяки зусиллям його соратників, 
його учнів, зокрема присутнього тут Миколи Мушинки, сьогодні по-
ступово відроджується до життя і повертається в наукове середовище. 
Працюючи над підготовкою видання, глибше ознайомившись з вели-
чезною спадщиною людини-подвижника О. Зілинського, я була враже-
на і до глибини душі зворушена його жертовністю і самозреченістю в 
ім’я української науки. Орест Зілинський мав важку страдницьку долю, 
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і хай би як трагічно не складалося його життя, усе ж він вірив у справу, 
якій щиро служив. Зрештою, і досі не з’ясовано до кінця, як він пішов 
із життя, але, судячи з усього, він просто заважав комусь своєю укра-
їнською позицією. Учений прожив лише 53 роки, але написав стільки 
досліджень, що опублікований нами двотомник його “Вибраних праць 
з фольклористики” – це лише маленька дещиця з його колосальної 
спадщини. 

Я не буду довше говорити про біографію Ореста Зілинського, про 
це скаже академік Микола Мушинка. Зупинюся, бодай побіжно, над 
оглядом наукового доробку вченого. 

Як відомо, у науковій діяльності О. Зілинського посіли чільне місце, 
окрім літературознавчих, і фольклористичні студії. Праці дослідника із 
царини фольклористики головно присвячені славістиці та україністи-
ці, зокрема, проблемам українсько-чеських та українсько-словацьких 
взаємовпливів в усній народній творчості. Окрему групу досліджень 
О. Зілинського складають розвідки з історіографії українського фольк-
лору. Це, зокрема, студії фольклорної спадщини Зоріана Доленги- 
Ходаковського, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, 
Володи мира Гнатюка, Івана Панькевича та чеського фольклорис-
та Бедржіха Вацлавка. Зацікавившись фольклористичною діяльніс-
тю З. Доленги-Ходаковського, дослідник написав статтю “Перший 
шукач народних скарбів” та в 1949 році підготував до друку збірник 
“Східнослов’янські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаков-
ського”, який уміщував понад 100 українських та білоруських пісень, 
віднайдених О. Зілинським в архівах П. Є. Шафарика. 

Ґрунтовністю вирізняється розвідка О. Зілинського, присвячена 
фольклористичній діяльності І. Панькевича, у якій дослідник привід-
криває для читача окремі віхи життєвого шляху І. Панькевича і зма-
льовує тернистий шлях його наукового поступу. Він акцентує незмінну 
впродовж усього життя національно осмислену позицію І. Панькевича, 
котрий вважав, що “ознайомлення з рідним фольклором” є “одним із 
найважливіших засобів культурного усвідомлення”, а відтак “у біль-
шості своїх статей він кладе наполегливий акцент на зв’язках поміж 
матеріалом, встановленим на Закарпатті, й матеріалом галицьким”, 
тобто на ареал суміжного з Закарпаттям фольклору Галичини, через 
який “народнопоетична традиція найзахіднішого регіону України єд-
нається із загальнонаціональною”. Наскрізним мотивом наукового до-
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робку І. Панькевича, на думку О. Зілинського, є “підкреслення зв’язків 
закарпатської пісні з загальноукраїнським масивом, хоч автор не запе-
речує її складного характеру, даного схрещуванням, впливів різного на-
ціонального походження”. 

До історіографічного доробку О. Зілинського можна віднести і пра-
цю “Іван Франко – ранній дослідник лемківської пісні”, у якій висвітле-
но початок дослідницьких зацікавлень Франка фольклором. У розвідці 
йдеться про віднайдений Зілинським рукописний збірник Івана Лещи-
шака, який містив 233 лемківські пісні із с. Білична Горлицького повіту 
(польсько-словацьке пограниччя) і був свого часу (80-ті роки ХІХ ст.) 
підготовлений Іваном Франком до друку. 

Серед публікацій О. Зілинського з історії української фольклорис-
тики є кілька статей, присвячених студіюванню запису української на-
родної пісні “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?”, зробленого на Пря-
шівщині в середині ХVІ ст.

У полі зору інтересів О. Зілинського були проблеми дослідження 
календарних і сімейно-побутових обрядів та поєднаного з ними об-
рядового фольклору і обрядових ігор. Серед студій на цю тематику 
виокремлюється ґрунтовна розвідка “Народні ігри східних і західних 
слов’ян”, яка й досі неопублікована і зберігається в рукопису в Бібліо-
теці інституту чеської літератури у Празі. Як слушно зазначає дослід-
ник фольклористичної спадщини О. Зілинського М. Мушинка, ця пра-
ця “щодо вичерпності матеріалу і його наукового висвітлення… не має 
рівної в усій слов’янській фольклористиці”. О. Зілинський розробив 
методику дослідження народних обрядових ігор зображального харак-
теру та застосував власну оригінальну їх класифікацію. Важливо від-
значити актуалізований ученим інтеретнічний контекст обрядових ігор, 
виявлення в їх змісті та обрядодійствах українсько-чеських і україн-
сько-словацьких взаємовпливів. 

До народознавчих ініціатив О. Зілинського початку 1970-х років 
належить підготовка проекту дослідження обрядового фольклору 
українців Східної Словаччини, у рамках реалізації якого було під-
готовлено Питальник збирання календарних обрядів в українських 
селах Пряшівщини та виконано низку рецензій на публікації з україн-
ської народної поезії. 

О. Зілинському належить велика заслуга в дослідженні пісенної 
баладної творчості українців, якою, як свідчать дослідники, він по-
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чав займатися уже з 1950-х років у контексті його історично-порів-
няльних робіт про чесько-українські та польсько-українські зв’язки 
в народних піснях. До періоду 1970-х років уже належать ґрунтовні 
його розвідки про балади Карпатського регіону («Народні балади бач-
ванських русинів» та «Народні балади східнословацьких українців в 
їх інтеретнічних взаєминах»). Усе своє свідоме життя О. Зілинський 
активно досліджував русинсько-українську культуру Східної Сло-
ваччини. Вважаючи себе представником українців Пряшівщини, він 
наполегливо збирав зразки уснопоетичної творчості із цього регіону, 
вислідом чого стала підготовка збірки “Українські народні балади 
Східної Словаччини”, до якої ввійшло 485 баладних пісень, основних 
сюжетів і варіантів. Збірник містив ґрунтовну науково-теоретичну 
статтю “Підбескидські народні балади”, що подавала загальний огляд 
цього фольклорного жанру; представляв точну паспортизацію кожної 
балади, докладну інформацію про історію розвитку конкретного ба-
ладного сюжету та шляхи його міграції; подавав словник невідомих 
слів, іменний реєстр та резюме словацькою і німецькою мовами. Про-
те, незважаючи на позитивні рецензії та високий науковий рівень фа-
хово підготовленого збірника, робота була знята з видавничих планів. 
Як зазначав сам О. Зілинський, “справа з виданням наших балад у 
словацькій серії в Братиславі не пройшла через національну прина-
лежність матеріалу”. 

Попри важку психологічну травму, спричинену відмовою друкува-
ти дослідження про українські балади Східної Словаччини, О. Зілин-
ський не складає рук і з дивовижним завзяттям вивчає баладно-пісенну 
творчість усього Карпатського регіону. Він укладає “Каталог народних 
балад в області Західних Карпат”, що містить понад 2000 балад слова-
ків, чехів, поляків та українців, а також близько 300 докладних аналізів 
окремих баладних сюжетів. Будучи добре обізнаним з пісенною твор-
чістю слов’янських народів, дослідник також підготував збірник балад 
“Словацька народна балада в інтеретнічному контексті”, який містив 
161 баладу (155 – з мелодіями і 6 – без мелодій). З них 56 – словаць-
ких балад, 37 – українських, 41 – моравська та 27 – польських. Важли-
вою складовою збірника була розлога вступна стаття (обсягом близько 
80 сторінок) та фахово виконані коментарі до кожного зразка. Праці 
отримали широкий резонанс та високу оцінку фахівців Чехії, Словач-
чини, Польщі та інших країн. 
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Нове слово О. Зілинський сказав також у справі дослідження україн-
ських народних дум. Цій проблемі він присвятив ґрунтовну 200-сторін-
кову розвідку “Дослідження дум за останніх сорок років” (1928–1969). 
Ця студія містила критичний розгляд доробку українських радянських 
фольклористів у царині студіювання дум; вона була своєрідним про-
довженням вступу Катерини Грушевської до її двотомного корпусу 
“Українських народних дум”. 

Неопублікованою, за свідченням дослідників, залишилася також 
70-сторінкова праця О. Зілинського “Українська історична пісня ХV–
ХVІІІ ст.”, у якій автор указує на найбагатшу спадщину саме україн-
ських історичних пісень, порівняно з іншими слов’янськими народами, 
а також піддає критиці класифікацію пісенних зразків цього жанру за 
принципом періодизації історії України і пропонує покласти в основу 
їх класифікації хронологічний принцип за окремими століттями.

Ознайомившись ґрунтовніше зі спадком О. Зілинського, в Інституті 
було прийнято рішення всіляко сприяти, аби була, окрім згаданої, опу-
блікована і та частина його досліджень, яка зберігається в архівах його 
сина і професора М. Мушинки. Відомо, що є частина матеріалів Зілин-
ського в англомовній версії, вона знаходиться в Гарварді. Ми письмово 
звернулися до пана Григорія Грабовича, щоб він посприяв передачі цих 
матеріалів для опублікування. На жаль, поки що відповіді не отрима-
ли, але я думаю, що це все можна ще погодити й вирішити. Шановні 
колеги, я хочу лише підкреслити, що в опублікуванні праць О. Зілин-
ського є велика заслуга Миколи і Магди Мушинок, а також сина Ореста 
Зілинського, професора Богдана Зілинського, який, хоч і не присутній 
зараз в аудиторії, але багато сприяв успішному опублікуванню книг. 
Крім того, виходу цього двотомника фольклористичних праць О. Зілин-
ського ми завдячуємо кафедрі славістики під керівництвом її завідува-
ча Ольги Леонідівни Паламарчук. Ольга Леонідівна зробила жест до-
брої волі і посприяла, щоб, власне, виконати велику і складну роботу 
зі звірки всіх текстів, які написані словацькою мовою. Кафедра дала 
належну гарантію якості текстів, щоб можна було з чистим сумлінням 
їх друкувати. Складаю подяку пану Богдану Зілинському, пану Мико-
лі Мушинці, пані Магді Мушинці, пані Ользі Паламарчук. 90-річчя від  
дня народження Ореста Зілинського ми в Україні проводимо насправді 
досить скромно, бо опублікована лише частина його спадщини. Гадаю, 
що до 95-річчя нам треба буде підготувати й опублікувати інші його пра-
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ці – етно графічні та фольклористичні, які на сьогодні зберігаються у 
виг ляді рукописів. Спасибі всім, хто причетний до підготовки видання. 

Дозвольте надати слово для привітання учасників Круглого столу 
відомому українському поету, політику і діячу культури Іванові Драчу».

Відомий український поет Іван Драч привітав учасників урочис-
того зібрання і розповів про те, що саме Орест Зілинський увів його 
в коло чеської літератури. Через творчість О. Зілинського він позна-
йомився з перекладачем Ярославом Кабічком, який переклав чотири 
книжки його віршів. Поет зауважив, що тільки в Празі, ближче озна-
йомившись зі спадком О. Зілинського, на конференції з нагоди 90-річчя 
ученого він осягнув усю велич цієї людини – видатного подвижника 
української культури. 

Ганна Скрипник: «Слово надається людині, яка особисто знала 
Зілинського, відомому україністу, фольклористу зі Словаччини, котрий 
також постраждав за свої переконання в часи соціалізму, академіку Ми-
колі Мушинці – модератору Круглого столу».

Микола Мушинка повідомив багато цікавої інформації про Орес-
та Зілинського. «Орест Зілинський справді народився на Лемківщині 
1923 року, у жовтні місяці. Його село та інші села називали не лемків-
ськими, а замішанськими, а мешканців – замішанцями. Чому замішан-
ці? Тому, що їхні жителі нібито приїхали звідкілясь зі Східної України 
і “замішалися” серед поляків і лемків. З тих сіл вийшло дуже багато 
інтелігенції, яка обіймала поважні посади. Батько Ореста Зілинського 
теж походив із тих замішанців і мав прізвище Ковбаса. На Закарпатті 
це було звичайне прізвище, та коли він (тобто батько Ореста) ходив 
до польської гімназії, то з нього через це сміялися. Тому він змінив 
прізвище Ковбаса на прізвище своєї бабці, польки за походженням, яка 
називалася Зєліньська. Він узяв це прізвище, дещо переробивши його 
на український лад, і став не Зєліньський, а Зілинський – так Ковбаса 
перетворився на Зілинського. Він закінчив школу, адже мав таку змогу, 
бо його батько був професором Яґеллонського університету в Кракові, 
це висока посада. 

До речі, забігаючи вперед, скажу, що 1939 року був підготовлений 
величезний збірник на пошану його батька, Івана Зілинського. 53 авто-
ри з Європи й Америки написали статті до нього, однак у цей час поча-
лася війна, арешти, і тому збірник не вийшов. Івана Зілинського зааре-
штувало НКВД, потім звільнило; потім він навіть працював на кафедрі 
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української мови. Помер Іван Зілинський у 1952 році і перед смертю ці 
50 статей, які мали ввійти до збірника на його пошану, розіслав авто-
рам. З них залишилося лише 12. Коли я про це розповів Шевельову і 
Горбачу, то вони зацікавилися й запропонували відновити цей цінний 
збірник. Ми зробили це спільними зусиллями, він вийшов друком у 
Науковому товаристві імені Шевченка в Нью-Йорку. Це надзвичайно 
цікавий і цінний збірник, що містить понад 600 сторінок. З попередніх 
52 статей лишилося 40–42. Є в ньому і моя велика вступна стаття про 
Івана Зілинського, де викладено його біографію та інші відомості. Мені 
дуже допомогло те, що я мав змогу користатися архівом Івана Зілин-
ського, який зберігається у його внука Богдана. Він, до речі, містить 
30 великих щоденників, кожен по 200–250 сторінок. Зілинський щодня 
щось у них занотовував. Для прикладу, живучи в Польщі, у польсько-
му середовищі, він робив записи українською літературною мовою, га-
лицьким правописом, прекрасно ілюстрував кожен з них. І ще такий 
факт. У роки навчання, починаючи з п’ятого і до восьмого класу, він 
до щоденника записував усі книжки, які він перечитав, а також зміст 
кожної книги. Він був надзвичайно обдарованою людиною.

Ще в студентські роки в рідному селі Коростенці (по-польськи – 
це Красна) він заснував товариство “Просвіта”, вів протоколи, збирав 
фото графії членів товариства. Він навіть заснував там у час канікул дра-
матичний гурток, який ставив п’єси. А щоб син мав українську освіту, 
батько віддав його до української гімназії в Ярославі. Отже, він навчав-
ся в українській гімназії, а в 1940 році батько записав його на перший 
курс до Українського вільного університету у Празі. Але Український 
вільний університет не був на той час державним університетом, і дер-
жава, тобто тодішня німецька окупаційна влада, могла його послати на 
примусові роботи до Німеччини. Щоб цього уникнути, він паралельно 
записався і на навчання до німецького університету. Слід зазначити, що 
1939 року після Мюнхенського договору всі чеські вищі навчальні за-
клади було скасовано, однак українські й німецькі існували. У 1943 році 
О. Зілинський вступив до Організації українських націоналістів. Коли 
гестапо про це довідалося, його, звісно, арештували. Чотири з полови-
ною місяці його тримали в страшній гестапівській в’язниці, де він за-
знавав фізичних тортур. Умови перебування політв’язнів у цій в’язниці 
не дуже відрізнялися від радянських. На щастя, його батькові, професо-
ру Яґеллонського університету вдалося через ректора Німецького уні-
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верситету Баєра переконати владу в невинності сина. І після чотирьох 
з половиною місяців його звільнили, що він досить детально описав у 
листах до мене. Отже, у 1945-му він, фактично, закінчив два універси-
тети; один – наприкінці 1944 року. Але прийшли радянські визволителі 
і не визнали ані німецького диплому, бо то “фашистський університет”, 
ані українського, бо то “буржуазно-націоналістичний”. Тож Зілинський 
був змушений, починаючи з першого курсу, відвідувати філософський 
факультет Карлового університету. По його закінченні він сказав: “Це 
була для мене величезна школа, тому що я вже мав певні знання, я пере-
вершив інших, адже мав два університети за собою”. Так, у німецькому 
він вивчав естетику і філософію, німецьку мову й інше, а в українсько-
му – українську мову й естетику тощо.

Усі сподівалися, що після закінчення Карлового університету Зі-
линський піде по слідах свого батька та Івана Панькевича, які в Укра-
їнському вільному університеті були професорами. Однак у 1948 році, 
коли вже була нова влада, його запроторили в тюрму, ту саму, куди 
його колись кинуло гестапо. Проте, на щастя, через шість тижнів його 
звільнили, бо з’ясувалося, що він не був членом фашистської органі-
зації “Гітлер’югенд”, у чому його підозрювали. А, зрештою, як він міг 
ним бути, якщо туди приймали лише німців. Отож, замість того, щоб 
Зілинському дати в Празі посаду, його запроторили читати російську 
літературу...

Потому він десять років працював на кафедрі російської мови і лі-
тератури в Оломоуці, але доїжджав до Праги і брав активну участь у 
різних заходах. У Прагу він остаточно переселився 1959 року. Почина-
ючи з 1960 року ми стали близькими друзями, разом ходили на лекції 
Панькевича чи інших викладачів, разом з іншими студентами вели бе-
сіди, дискусії тощо. Він був керівником моєї курсової роботи, опонен-
том дипломної і кандидатської робіт.

Ще я хочу розповісти, як у 1952 році розпочалася так звана укра-
їнізація російських шкіл Східної Словаччини. У нас на Пряшівщині 
було 250 російськомовних шкіл, де всі підручники були російською 
мовою. Ми української мови не знали й думали, що ми “русские” – це 
було для нас “альфа і омега”, а в 1952 році партія дала розпорядження, 
щоби всі переходили на українську мову. Але населенню було важко 
це збагнути, мовляв, ми були “русскими” і раптом стаємо українцями. 
На той час велася шалена пропаганда проти українців, через Чехосло-
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ваччину проходили бандерівські загони, їм приписували різні жорсто-
кості, чинилися різні провокації. Наприклад, у Новоселиці в одну ніч 
було вбито одинадцять євреїв. Коли постало питання – хто це зробив, 
то офіційно влада сказала, що українські націоналісти. Проте було ві-
домо, що ніяких бандерівців там ніколи не було, а там діяла польська 
Армія Крайова. 

Ще одне я хочу розповісти: 1947 року приблизно 12 тисяч осіб, 
можна сказати, найсвідоміші з нашого населення, добровільно пересе-
лилися у Волинську область на місце волинських чехів. Їм там обіцяли 
“золоті гори”, землю (чорнозем), казали, що до колгоспів вступати не 
треба і так далі. А щойно вони стали радянськими громадянами, на-
зад дороги не стало, навіть листуватися не можна було. Я добре знаю 
ці факти, бо серед тих людей була моя тітка, а мені в Москві в 1964–
1965 роках дозволили провести дослідження щодо цих переселенців. 
Я писав про це згодом до Центрального комітету партії, до Біляка. Їм 
згодом дозволили повернутися. Що цікаво, вони, їдучи туди як русини- 
українці, назад усі поверталися як словаки. Під час усіх переписів на-
селення вони заявляли, що вони не українці, а словаки, і як словаки 
хочуть повернутися на батьківщину. І коли вони туди повернулися, то 
розповіли, як з ними вчинила нібито українська радянська влада. Наші 
люди не могли цього зрозуміти, тому й тепер із застереженнями сприй-
мається українськість. 

Але повернімося до Ореста Зілинського. Чому в Україні його не 
друкували? Мене дивує, наприклад, що 1963 року, коли вийшла його 
брошурка (там є статті Шумади, Зілинського, Кирчіва), вона теж була 
вилучена з бібліотеки ІМФЕ. Коли Зілинський на Пряшівщині видав 
хрестоматію української літератури ХІХ ст., хрестоматію української 
радянської літератури, і мали там заснувати кафедру української мови 
і літератури, то подейкували, що він на ній працюватиме, бо хто ін-
ший, як не Зілинський, син знаменитого філолога. Але його знову 
назвали буржуазним націоналістом, так само, як Івана Панькевича, і 
не взяли до Пряшева, перервали з ним будь-яку співпрацю. Однак у 
1960–1965 роках він опублікував дев’ять невеличких статей в укра-
їнській пресі, у “Вітчизні”. Це були солідні праці, з них половина про 
Шевченка, за що його навіть нагородили Шевченківською медаллю. 
Проте до словника Шевченка, у якому є всі, хто пов’язаний із Шевчен-
ком, ім’я Зілинського не потрапило. 
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Круглий стіл «Народознавча спадщина О. Зілинського  
в контексті сучасної української гуманітаристики».  

Київ. 2013 р.

Учасники Круглого столу

Співголови Круглого столу: проф. М. Мушинка,  
президент МАУ акад. Г. Скрипник
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Виступ пре
зидента МАУ 

акад. Г. Скрипник

Проф. М. Мушинка під час презентації двотомника О. Зілинського «Вибрані пра
ці з фольклористики»

Круглий стіл «Народознавча спадщина О. Зілинського  
в контексті сучасної української гуманітаристики».  

Київ. 2013 р.
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Учасники Круглого столу (зліва направо): проф. О. Паламарчук, проф. Мико
ла Мушинка, дослідниця Магда Мушинка

Учасники Круглого столу (на першому плані зліва направо):  
поет і громадський діяч І. Драч, проф. Б. Ажнюк

Круглий стіл «Народознавча спадщина О. Зілинського  
в контексті сучасної української гуманітаристики».  

Київ. 2013 р.
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Учасники  
Круглого столу 
(зліва направо): 

проф. М. Зан,  
голова НАУ 

проф. Л. Мушкетик

Виступ проф.  
О. Паламарчук

Виступ проф. М. Мушинки

Учасники Круглого столу (зліва направо): голова НАУ проф. Л. Мушкетик, 
проф. Л. Вахніна, проф. М. Гуць, проф. В. Піпаш, проф. Ю. Бача

Круглий стіл «Народознавча спадщина О. Зілинського  
в контексті сучасної української гуманітаристики».  

Київ. 2013 р.
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У 1964 році він знову почав підтримувати зв’язки з Пряшівщиною 
з допомогою Івана Мацинського зі Спілки письменників. Він органі-
зував семінари для молоді, був надзвичайно активним. Так, тільки в 
“Дуклі” і “Дружно вперед” Зілинський опублікував 47 вагомих ста-
тей. У Польщі він видав кілька десятків статей. “Наше слово”, “Наша 
культура”, “Дукля” стали його трибуною. Щодо наукових праць, то 
він їх друкував відповідно в наукових виданнях. Він репрезентував 
Чехословацьку україністику на світових конгресах, його в Чехії ці-
нували за заслуги. Його діяльність є феноменальною, він підготував 
бібліографічний покажчик “Чесько-українські взаємини” за 150 ро-
ків (300 сторінок), у якому подано 7500 бібліографічних позицій. На 
Пряшівщині він видав першу літературознавчу узагальнюючу працю, 
до неї він залучив шістьох місцевих літературознавців, сам редагував 
їхні праці. До речі, він залучив Юрія Бачу для опрацювання прози, 
інших – для поезії, критики, сам узявся за бібліографію і загальне 
впорядкування. Вийшла дуже вагома праця. Останньою його робо-
тою була “Антологія української лірики”, він зібрав твори 172 поетів 
з найдавніших часів до 1919 року, 1200 сторінок рукопису передав 
до друку. Крижанівський був одним із внутрішніх рецензентів. Од-
нак чомусь вона не потрапила до видавничого плану, натомість туди 
ввійшли “Українські балади Східної Словаччини”. Це була прекрас-
на праця, 470 балад з такої невеличкої території, як Пряшівщина, і 
до того ще 230 мелодій. До кожної балади дано детальний коментар. 
І знову з України прийшли позитивні рецензії, працю вже набрали, 
було багато роботи. Утім, коли Зілинський зробив третю коректуру, 
а це був 1972 рік, партійні органи наказали викреслити її з видавни-
чого плану. У Комітеті по цензурі пояснили, що це через “неблаго-
надійного” Мушинку. Я згодився, щоб моє ім’я прибрали з видання, 
навіть із приміток. Потім веліли зняти вступну статтю, мовляв, там є 
дані, де записані балади, від кого, цього вистачить, а різні там при-
мітки й коментарі не треба. Так що, зрештою, цілу колосальну роботу, 
над якою він від 1952 року інтенсивно працював, фактично знищили. 
Мені, на щастя (я тоді був головним редактором наукового збірника 
“Музеї України”), вдалося “поцупити” директорські гранки. І ось цей 
єдиний неповний примірник має у своєму архіві Богдан Зілинський. 
Я надзвичайно радий, що є наміри цього року видати ці балади, це 
буде дійсно чудово.
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Я назвав цей рік роком повернення Зілинського в Україну, роком Зі-
линського в Україні, тому що, дійсно, такого вшанування, як це 90-ліття, 
дотепер не було. Ми його вшанували в 1993-му, вшанували його 80-річ-
чя. До цієї дати Мстислав Скрипник (православна церква) опублікував 
мою книжку “Науковець з душею поета” (100 сторінок). На жаль, я, 
працюючи тоді кочегаром, не міг виконати коректуру, тому там дуже 
багато помилок. Я заборонив її розповсюджувати, тож вона вийшла об-
меженим накладом. Я фактично дав цей текст до післямов тих двох 
книжок, що надруковані зараз у Києві. Я дуже радий, що Радишевський 
опублікував літературознавчі праці Ореста Зілинського (це 460 сторі-
нок в одному томі). А в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського у двох томах опу-
бліковано 59 його фольклористичних досліджень, такою мовою, якою 
він їх писав. Отже, це йому справжній пам’ятник, якщо врахувати, що 
за його життя з фольклористичних праць, крім статті зі слов’янської 
фольклористики, в Україні нічого не вийшло. Хочу сказати, що най-
більша його робота сюди не ввійшла, а це дослідження словацькою мо-
вою “Словацька балада в інтеретнічному контексті” (500 сторінок). Її 
видала Словацька академія наук, яка визнала її найкращою роботою 
року. За це О. Зілинський отримав нагороду. Посмертно Чеська ака-
демія наук у Празі видала його “Каталог балад” (200 сторінок). Утім, 
дуже багато матеріалів залишилося в його рукописному архіві. До речі, 
над цими баладами він працював, відпочиваючи на Земплинській Ши-
раві, де й знайшли його мертве тіло. Якийсь лікар встановив параліч 
серця й інфаркт. Проте ні його дружина, ні інші люди в це не вірять. 
Однак існує офіційна версія про природну смерть, яку я теж не виклю-
чаю, бо його син підтвердив, що Орест Зілинський мав хворе серце. 
Встановити істину тепер, мабуть, неможливо. Сумно, що в ті часи, коли 
Зілинський помер, навіть не з’явилося жодного некролога».

Відомий славіст, словакознавець, завідувач кафедри слов’янської 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка Ольга Паламарчук висловила щире захоплення з приводу видан-
ня спадщини О. Зілинського. Вона відзначила, що особисто знайома з 
його сином Богданом і співпрацює з ним. О. Паламарчук зауважила, 
що співробітники кафедри, яку вона очолює, допомагали в підготовці 
цієї праці як фахівці з мов і з неабияким інтересом та ентузіазмом пра-
цювали над запропонованими текстами, хоча деякі з них було складно 
прочитати. А загалом ці статті не втратили своєї актуальності й нині. 

http://www.mau-nau.org.ua



167

О. Паламарчук відкрила для себе дуже багато нового у фольклористиці, 
бо ці праці є абсолютно сучасними, хоча й написані вони понад півсто-
ліття тому. Знаючи тонкощі видавничої роботи, вона розуміє, який це 
був надскладний труд підготувати й видати презентований двотомник. 

Потому присутні заслухали словацького україніста, письменника, 
науковця Юрія Бачу, який продовжив оповідь Миколи Мушинки про 
ті складні часи, за яких жив і працював О. Зілинський. Учений говорив 
про українізацію, що була тлом, на якому виписувалася політика радя-
нізації, а відтак – про непопулярність переходу з російської орієнтації 
на українську. Зокрема, він сказав: «То була не просто якась національ-
на недовіра, нерозуміння. Але та українізація 1952 року проходила в 
часі посиленої колективізації, атеїзації, заборони греко-католицької 
церкви. Словаки залякували людей, що в них усе заберуть – землю, 
віру – і потому приєднають до України. А люди вже знали, яка була 
матеріальна та духовна ситуація в Радянському Союзі. По лінії моєї 
дружини я мав п’ять родичів священиків, і всі пішли працювати в Че-
хію на тяжкі лісові й сільськогосподарські роботи. Єдине, могли про-
тестувати хоча б українські школи. Щоб ви знали і розуміли, що це не 
якась ненависть до української мови. Українські установи, Українська 
Народна Рада, ряд шкіл мали за планом перейти на українську мову. 
Орест Зілинський читав спрощені курси для вчителів, навіть видали 
книгу Панькевича “Короткі правила для вжитку Пряшівщини”, де тро-
хи спростили українську мову, граматику для пряшівчан. А держава, 
дізнавшись, що українці планують поступовий перехід на українські 
школи (з вересня мав перейти перший і другий класи, а через рік – тре-
тій і четвертий і так далі), прийняла постанову про одночасний перехід. 
Я вчився в Російській комерційній академії, то ми перейшли на україн-
ську мову і це було досить складно. Підручників не було, учителів не 
було. Уявіть собі, прийде дітвак додому й читає “Донеччина, мій рідний 
край” або “Я пішла у магазин продтоварів і купила за стільки-то карбо-
ванців”. А в нас не карбованці, а крони, і магазину продтоварів немає. 
Отже, держава зробила крутий поворот і позитивне явище перетворила 
в негативне. Ми, українці, твердимо, акція українізації була правильна, 
тільки була проведена насильно, неправильними методами в невиправ-
дано короткий час.

І ще одне питання, що пов’язане з іменем Зілинського. Зараз є ак-
туальною тема україністики, славістики, слов’янської ідеї. Після роз-
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паду Радянського Союзу сформувалися три позиції щодо цієї ідеї. Одні 
люди твердять, у тому числі й наш Голова уряду, що слов’янська ідея 
прогресивна за всяких часів. Інші політологи, професори, академі-
ки говорять, що слов’янська ідея ніколи не була позитивною. А третя 
позиція, свідком якої був і Іван Федорович на одній з політичних ак-
цій, сформувалася як славістика, тобто “слов’янське вчора, сьогодні і  
завтра”, яким воно було, яким воно є, і яким воно може бути. У чому 
проб лема? Дотеперішнє слов’янство йшло під егідою Росії, а сформу-
лював цю позицію Пушкін: “Славянские ль ручьи сольются в русском 
море? Оно ль иссякнет?”. Тобто всі слов’янські народи повинні були 
позбутися самостійності, незалежності, щоб не висохло російське 
море. Такої інтерпретації сьогодні вже ніде у світі не хочемо, однак є 
й інше тлумачення слов’янства – Шевченкове: “Слава тобі, Шафарику, 
вовіки і віки! Що звів єси в одно море слов’янськії ріки!”. Наближаєть-
ся 200-річчя Шевченка, маємо чудову нагоду оновити, підняти, ожи-
вити ідею слов’янства під шевченківським знаком. Маємо можливість 
довести, що слов’янська ідея – важлива ідея у Європі, але не за росій-
ським трафаретом, оскільки Росія ніколи не була і довго не буде де-
мократичною країною. Продовжувати слов’янську ідею пробують ваші 
комуністи і наші комуністи, навіть у Києві минулого року на з’їзді ко-
муністичної партії України, де був один делегат з Пряшева, у постанові 
йшлося, що треба використати слов’янську ідею для оновлення тен-
денцій, створити щось на зразок Радянського Союзу під головуванням 
Росії. Таку ідею, дійсно, не треба підтримувати, однак можна оживити, 
актуалізувати українсько-польське розуміння слов’янської ідеї з наго-
ди 200-річчя Шевченка, багато зробити для підкріплення слов’янської 
ідеї, бо слов’янство у Європі – це не якийсь додаток до європейської 
культури, але одна з трьох основних культур Європи – романської, гер-
манської і слов’янської».

Своїми спогадами про Ореста Зілинського поділився фольклорист, 
літературознавець, перекладач, професор Українського міжнародного 
університету лінгвістики і права Михайло Гуць: «Я мав щастя бути 
знайомим з Орестом Зілинським. Він – великий українець, великий 
учений, прекрасна людина. Свого часу я готував до видання працю 
Євгенії Ярошинської, пісні в її записах. Ця збірка колись давно отри-
мала медаль у Петербурзі, однак вона десь пропала. І ось після війни 
на Сінному ринку одна жінка випадково натрапила на неї серед інших 
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товарів, звернувши увагу на рукопис з печатками Російського геогра-
фічного товариства. Вона купила цю збірочку й передала в Інститут 
літератури. Там я на неї і натрапив. Ну,  звичайно, захотілося мені ви-
дати її в найкращому оформленні. З листів Ярошинської я довідався, 
що вона передала її другу частину досліднику, який був палким при-
хильником України, – Оресту Зілинському. Ну, а його архів знаходився 
в Празі. Я, звичайно, листувався з Орестом Зілинським досить довго, 
щоб він прислав мені матеріали до оформлення книжки Ярошинської, 
бо ж вона сама їх збирала. Він надіслав мені матеріали. Ілюстрували 
цю книжку два наші прекрасні графіки, і вона навіть отримала премію 
за оформлення. Це одна справа. 

Друга: Зілинського я також знав як великого гуманіста. У 1966 році 
я був звільнений з роботи, довго не працював. Уявляєте собі, що кло-
потався за мою долю саме О. Зілинський – людина, котра жила в ін-
шій країні. Він звернувся до Миколи Бажана (якого вважав морально 
зобов’язаним перед собою, бо колись видавав збірку його творів і на-
писав до неї передмову), аби той узяв мене на роботу. Звичайно, нічого 
із цього не вийшло, на роботу мене не взяли, але сам факт, що він хотів 
конкретно допомогти мені, свідчить дуже багато на його користь. І коли 
я від пана Миколи Мушинки отримав листа з повідомленням, що Зі-
линського не стало, що його знайшли мертвим, що пан Микола вважає 
його смерть не випадковою, я, звичайно, дуже сумував і був глибоко 
вражений. Я пригадую, що була подібна історія з комуністом Стояном 
Суботіним, україністом, який переклав “Вершників” Яновського. Він 
теж загадково загинув. За нез’ясованих обставин відходять від нас такі 
люди. Івасюк, яскрава постать в українській музиці, геніальна, як знає-
те, теж пішов з дому і не повернувся.... І я переконаний на 99 відсотків, 
що його “прибрали”. І, звичайно, мені хочеться вклонитися пам’яті цих 
людей і Оресту Зілинському зосібна».

Юрій Бача повідомив про наукову значущість спадщини О. Зілин-
ського. Він підтвердив слова про дивні обставини смерті О. Зілинсько-
го: «Я зустрів його в Шираві (він там відпочивав) за два дні до смерті. 
Він ішов з магазину бадьорий. Його дружина – художниця – десь у су-
сідньому містечку малювала портрет якогось багатія. Зовсім не випа-
дало думати, що він хворий чи хоче покінчити із собою. Ми з ним там 
зустрілися, поговорили, розійшлися. А за два дні він помер. Я так само 
на 99 відсотків переконаний, що не природною смертю він пішов. Тим 
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паче, що є різні версії. Усі вони зводяться до того, що деякі з цих версій 
імпровізовані, штучні, а справжньої ніхто сказати не хоче».

Микола Мушинка додав: «Я був дуже близький до цієї справи, та 
про смерть довідався аж після похорону. А на похороні заборонили бути 
людям, які працювали у видавництві і в Музеї української культури. Він 
похований у Свиднику (тому що відсіля була його дружина), тобто не-
далеко від свого рідного села. Коли ми вшановували 80-річчя Ореста Зі-
линського, то всі учасники віддали йому честь на його могилі. Ну, і було 
оприлюднено кілька таких фактів, досі невідомих. Так, Зілинський лю-
бив фотографувати і завжди брав із собою фотоапарат. У його фотоапа-
раті по смерті лишилася плівка, де на останніх кадрах були зображення 
дороги, потім керма, машини, якоїсь кімнати. Це здивувало нас із дружи-
ною, ми бозна-що подумали. Але це абсолютно прозаїчно з’ясувалося. 
Фотоапарат по смерті Зілинського спершу потрапив до водія, потім у 
поліцію, там несамохіть натисли на кнопку... Та всіх деталей ми не зна-
ємо. Знаємо лише, чому він так багато фотографував. Його дружина Єва 
Бісс була маляркою, художницею, а також прекрасною письменницею. 
Отож для неї він фотографував, а вона мала в Празі робити малюнки».

Микола Мушинка відповів також на запитання про канадську фун-
дацію Ковбаси, чи пов’язані її засновники із родиною Зілинських. 
З’ясувалося, що Олександр Ковбаса є родичем Івана Зілинського. 
О. Ковбаса родом теж з Коростеньки, але прізвища не змінював. Він за-
просив М. Мушинку до Нью-Йорка на презентацію книжки, однак той 
відмовився на користь Богдана Зілинського, який туди їздив. Ковбаса 
заснував фонд і дав гроші на публікацію книжок М. Мушинки. 

Завідувач відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних кра-
їн ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Леся Вахніна повідомила цікаву інфор-
мацію про святкування ювілею Ореста Зілинського в Празі. Вона сказа-
ла: «Рік Зілинського фактично розпочався в Празі завдяки ініціативам 
директора Слов’янської бібліотеки в Празі Лукаша Бабки, пана Миколи 
Мушинки і пана Богдана Зілинського. Мені й пані Лесі Мушкетик по-
щастило там представити двотомник фольклористичних праць Ореста 
Зілинського й інші видання. І це дійсно велика честь для української 
науки, що Орест Зілинський повертається в Україну, точніше – він  
завжди був в українській славістичній науці.  

Орест Зілинський (я хочу сказати якраз про славістичний аспект 
його діяльності, тому що більшість його фольклористичних праць були 
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славістичного плану, порівняльного, компаративного) справді був ві-
домим славістом, учасником багатьох міжнародних конгресів славіс-
тів. Він був і на тому самому Міжнародному конгресі славістів у Празі 
1968 року, про який розповідали наші старші колеги, яких ледь не на 
танках вивозили з країни. На жаль, так збіглося, що конгрес славістів 
відбувався в той самий час, що й трагічні події в житті тогочасної Чехо-
словаччини. Оресту Зілинському також належать доповіді на конгресах 
славістів у Варшаві, Софії та ін.

А його книжка, присвячена баладі, це теж славістичне досліджен-
ня, яке високо цінують не тільки наші словацькі колеги, але й інші євро-
пейські науковці. Він знав багато мов. Так, у презентованому двотом-
нику є його статті німецькою, чеською, польською та іншими мовами. 
Майже кожен номер “Нашої культури” містив статті про Словаччину, 
а ще там були імена пана Миколи Мушинки, Романа Поланського та 
Ореста Зілинського. Незабутній Михайло Михайлович Гайдай, який 
знав особисто Ореста Зілинського, на моє запитання: “Михайле Ми-
хайловичу, Ви, мабуть, знали Зілинського?”, відповів: “Так, це видат-
ний вчений і чудова людина”. І додав, що це унікальна людина, його 
праці треба читати і знати. 

Мені пощастило також спілкуватися з Василем Микитовичем 
Скрипкою, який вважав себе учнем Зілинського, хоча він працював в 
Україні. Тобто я хочу сказати, що школа Ореста Зілинського існує і в 
Україні. Я нещодавно готувала доповідь у Сербію про баладу “Стала-
ся новина, пані пана убила”, і виявилося, що Зілинський теж написав 
статтю на цю тематику, я її змогла відшукати лише в польських джере-
лах. Тобто це людина унікальна і як славіст, і як літературознавець, і як 
фольклорист, і як текстолог. Становить інтерес дослідження О. Зілин-
ського про “Пісню про Стефана воєводу” – з фольклорного пограниччя, 
яке теж перебувало в колі його наукових студій. 

Ще один документальний матеріал зберігається в музеї Максима 
Тадейовича Рильського. Орест Зілинський і Максим Рильський, воче-
видь, були знайомі, бо в музеї Рильського є видання Шевченка чеською 
мовою з дарчим написом О. Зілинського. Слід публікувати матеріали 
про такі речі. І я сподіваюсь, що це в майбутньому буде зроблено і в 
Україні, і в Чехії, і в Словаччині».

Микола Мушинка  доповнив інформацію Лесі Вахніної: «Орест 
Зілинський дійсно був дуже близько знайомий з Максимом Рильським. 
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Він навіть особисто приніс до Спілки письменників України портрет 
Олександра Олеся. Це робота празько-українського художника Гром-
ницького, яка, на жаль, загубилася. Богдан Зілинський мав підготувати 
імена, з ким листувався його батько, там є й листи Максима Рильського. 

За що його після 1968 року так зненавиділа радянська офіційна 
наука, невідомо. Я розповім такий факт про ті часи. У 1968 році ми в 
Празі скликали міжнародний семінар україністів і перед тим семіна-
ром вирішили заснувати Асоціацію україністів Словаччини. Створили 
комісію, головою був Юрій Бача, я був секретарем. А від Праги ми до 
того комітету записали Ореста Зілинського, від Братислави – Міхаела 
Молнера. І ми вирішили в Празі на Світовому конгресі славістів офі-
ційно заснувати Міжнародну асоціацію україністів. Саме того року 
було сформовано Міжнародну асоціацію русистів, вона називалася 
“Международная ассоциация преподавателей русского языка”, а по-
тім перетворилася в МАПРЯ. Тож, отримавши дозвіл від Президента 
конгресу академіка Гавреника, ми вирішили на конгресі обговорити 
питання заснування Міжнародної асоціації україністів. Гавреник по-
годився, ми звернулися до всіх делегатів. Зверніть увагу, лише укра-
їнська делегація мала 32 члени. Були представники з десятьох інших 
країн, у тому числі з Америки, з Канади та ін. Усі прийняли запрошен-
ня, а радянська делегація, очолювана Білодідом, заборонила своїм 
учасникам брати участь, і вислала двох спостерігачів – Русанівсько-
го і Вервеса. Засідання вів Стоянов, болгарин, який після відкриття 
одразу ж передав слово Зілинському як господареві. Той повідомив, 
мовляв, україністів на кожному з’їзді дедалі меншає. Тоді виступив 
Русанівський, сказав, що це наклеп на Радянський Союз, і що вони з 
Вервесом на знак протесту покидають засідання: “Ми не хочемо бути 
свідками того, як націоналісти громлять Україну...”. Це одне. А друге 
те, що Зілинський скликав усіх україністів до себе на квартиру, це 
була дружня зустріч, десь 15 чоловік. А Білодід усім заборонив туди 
йти, прийшов єдиний Василь Скрипка. Потім його мали покарати за 
порушення дисципліни. Я особисто був свідком цих подій». 

Михайло Гуць процитував зворушливі рядки з «Літературного віс-
ника», що прозвучали в 1918 році під час похорону Івана Стешенка. Він 
адресував їх Орестові Зілинському: «Є душі прекрасні, є душі святі, є 
душі прозорі, як дні золоті. Вони не вмирають, вони, як зірки, і сяють 
над нами, і світять віки». 
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Микола Мушинка  зауважив, що зараз високо цінується «Укра-
їнський правопис», уже є три його перевидання. А між тим Іван Зі-
линський написав українською мовою дуже гарну працю про фоне-
тику української мови. Це його докторська дисертація, вона була пе-
рекладена польською мовою і в 1936 році побачила світ польською. 
У 1960-х роках її переклали англійською мовою, вона вийшла в Гар-
вардському університеті, а українською вона, на жаль, досі не видана. 

Леся Мушкетик звернулася до такої царини діяльності Ореста Зі-
линського, як укладання бібліографій: «На жаль, у нашій науці мало 
приділяється уваги цьому терену і бібліотекознавству, а між тим у зга-
даній бібліографії Зілинського нараховується сім тисяч одиниць, це 
неймовірно. Нині українській науці не вистачає різноманітних довід-
кових і бібліографічних видань. І дуже добре, що вони повертаються, 
так само, як і забуті імена. Скажімо, Зенон Кузеля уклав кілька бібліо-
графій за кордоном. Це друга особистість, яку ми оминали, яку не зга-
дували в радянські часи через заборони. Він теж мав західний досвід 
укладання довідкових видань. 

Ще я хочу додати кілька слів про те, що діяльність О. Зілинського 
є дотичною до питань русинства. Колегами було сказано, що, нібито 
фольк лор не має ваги і що ми взагалі не можемо зробити нічого? Ми 
маємо видавати дослідження із цієї тематики і головне – це етнологічні 
джерела. Коли подаються автентичні матеріали, то ми переконуємося, 
що це українська мова, її діалекти, говірки. А що діється нині на тому ж 
Закарпатті? Беруться матеріали і штучно додаються місцеві діалекти. 
То яка ж це русинська мова? Така, яку воліє бачити укладач, бо уста-
леного єдиного зразка немає. Є багато локальних говірок. Беруть якісь 
давні старослов’янські слова, словацькі, угорські, діалектні, додають 
їх і називають це русинською мовою. Наведу приклад: ко́чі – угорське 
слово, на Закарпатті існують деривати: кучія, кучішка, кучіга, кочіш. 
А називають, що це суто русинське слово, давнє й специфічне, гадають, 
що мало хто знає, де воно взялося. І дуже багато є такого. Я, власне, 
займаюся іноетнічними запозиченнями у фольклорі Закарпаття, і тому 
бачу, що кожен автор має власну інтерпретацію і власний ситуативний 
погляд на ці речі. Має існувати об’єктивний підхід, розроблений на 
основі науки з визначенням діалектів та запозичень.

Сподіваюся, балади О. Зілинського будуть видані. Територія Східної 
Словаччини становить один регіон із Закарпаттям, з історичними назва-
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ми – Угорська Русь, Підкарпатська Русь, Карпатська Україна. Фольклор 
цієї території є одним масивом, і його вивчати треба в цілісності. На-
приклад, “Балада про Маковицю”, з початковими рядками “коли буду-
вали білу Маковицю”, що є дуже відома в усьому Закарпатті в багатьох 
варіантах, походить із Пряшівщини, і поширилася вона звідти. Балади 
Ореста Зілинського логічно доповнять дослідження Петра Лінтура, який 
збирав, видавав і вивчав цей фольклорний жанр. Досі було зібрано при-
близно 400 одиниць, а в Зілинського аж 700 сторінок баладних текстів. 
Уявіть, як збагатиться цей фонд, які різноманітні дослідження можна з 
ним проводити? Дуже цінним є й дослідження Зілинського про балади 
в інтеретнічному контексті. Подібні студії вели Гошовський, Колесса, 
згадуваний уже Лінтур. Дуже розширюють наші горизонти матеріали із 
двотомника фольклористичних праць Зілинського, а ми ж досі їх не зна-
ли і не читали, це була велика “біла пляма”. Опублікування двотомника 
“Вибрані праці з фольк лористики” О. Зілинського – це великий подару-
нок фольклористам України та й усього світу».

Микола Мушинка щиро подякував усім, хто був причетний до «во-
скресіння» Зілинського: «Я навіть уявити не міг, що він так звучатиме 
в Україні. Коли ми понад місяць тому зустрічалися в Празі, то там була 
дійсно найпрестижніша делегація, сім визначних науковців з України і 
всі вони дуже позитивно оцінили внесок Ореста Зілинського в україн-
ську науку. А нині – вершина його презентації. Якби сьогодні перед нами 
постав Орест Зілинський, то він був би надзвичайно задоволений. 

Ще одне хочу сказати про нього. Коли в 1971 році мене звільнили з 
університету, він написав мені листа, у якому дав таку життєву наста-
нову: “Мій життєвий досвід розпочався з того, що на двадцятому році 
мого життя гестапо забрало єдиний примірник моєї першої літератур-
ної праці, яку вже ніяк не можна було реконструювати. І я досі не знаю, 
яка вона була, чи була цікавою із сьогоднішнього погляду. А потім жит-
тя било і принижувало мене стільки разів, що я, нарешті, навчився не 
зважати на всі ці формальні речі, спокійно йти своєю дорогою. Робіть 
так і ви”. Я думаю, отой його заповіт я взяв до серця. Сьогоднішнє наше 
зібрання підтвердило, усе, що він задумував, зробив, – воно в тих книж-
ках, що сьогодні презентуються українській громаді. Це підтвердження 
того, що, справді, рік Ореста Зілинського в Україні – це не просто гуч-
на назва, це реальне життя. Я передусім щиро дякую Ганні Аркадіївні 
Скрипник, що вона була ініціатором, “двигуном” цієї справи. Я дякую 
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також усім учасникам. Матеріали О. Зілинського було прекрасно ре-
презентовано й на Празькому симпозіумі. І Вам усім щиро дякую». 

Учений зробив кілька зауваг до питання публікації першого 
тому «Матеріалів до словника українських говірок Закарпатської 
області» Миколи Грицака, який певною мірою пов’язаний з іменем 
О. Зілинського. 

М. Мушинка виклав маловідомі подробиці, а саме, що цей словник 
мав бути об’єднаний зі словником Івана Панькевича. А над словником 
Івана Панькевича шість років працював Орест Зілинський, який почав 
збирати матеріали ще в 1919 році й збирав їх до останніх днів свого 
життя. Самому М. Мушинці було доручено в 1964 році об’єднати ці два 
словники. Він розповів, як це відбувалося: «Сім’я Панькевичів дала мені 
опрацьовані Орестом Зілинським перші дві літери – “А” і “Б”. Я поніс 
ці матеріали до Миколи Грицака, щоб він їх сполучив, і в 1965 році він 
набрав на машинці спільний словник Грицака – Панькевича. Це було 
майже 450 сторінок. Словник був навіть переплетений. На жаль, після 
1965 року мене почали переслідувати, виключили з аспірантури, тож 
на цьому ініціатива Зілинського (а разом із Зілинським ще працював 
Курінський, який помер ще молодшим, 35-річним) закінчилася. У цей 
час Академія наук терміново готує до друку словник Панькевича, 
який нині містить 116 000 анотованих карток. Це означало, що кожне 
слово має контекст. У підготовці словника брала участь донька 
Панькевича Марта Доницька, яка померла позаминулого року. Я був 
куратором цього видання. Тож і в такій праці, як словник Грицака і 
словник Панькевича, має суттєву заслугу Орест Зілинський. Це дуже 
похвально, що перший том цього словника нарешті опубліковано в 
рамках видавничих проектів МАУ».

Ганна Скрипник підсумувала виступи, що пролунали під час Круг-
лого столу: «Шановне товариство! Дозвольте подякувати всім за те, що 
знайшли можливість і взяли участь у вшануванні пам’яті О. Зілинсько-
го і, зрештою, заявили об’єктивну наукову позицію щодо його спадщи-
ни. Хто б там що не говорив, що передовсім політики моделюють сус-
пільну реальність, проте  політичні процеси і науковий поступ мусять 
іти поруч, бо наука є тією основою, тим підґрунтям, на якому має ви-
будовуватися політика. Адже якщо не буде науково обґрунтовано мовно- 
культурних та історичних процесів і явищ, то не буде й об’єктивного 
розуміння суспільної реальності. У цьому двотомному збірнику праць 
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О. Зілинського якраз зібраний той фактографічний матеріал, що має 
послуговувати суспільству і політикам основою творення об’єктивного 
знання про те, як народ жив у минулому і яким хоче бачити себе в май-
бутньому. Тому я б вважала, що ми сьогодні з вами насправді зробили 
добру справу – ми не тільки в науковому контексті розглянули наукові 
проблеми, пов’язані зі спадщиною О. Зілинського, але й обговорили 
деякі важливі державницькі справи, ми окреслили коло проблем для 
нашої майбутньої співпраці; почули позиції один одного; привідкрили 
для себе якісь нові ракурси тієї чи іншої проблеми. Вважаю, що, мож-
ливо, саме такі наради нас зближують і дають можливості для порозу-
міння. Зрештою, без цього неможливий жоден науковий поступ. 

Хочу подякувати всім, хто долучився до підготовки видання фольк-
лористичної спадщини О. Зілинського. Передусім подружжю Миколі 
та Магді Мушинкам, Богданові Зілинському, Ользі Паламарчук, а та-
кож Юрію Бачі, Михайлу Гуцю та іншим учасникам Круглого столу. 
Я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом на веб-сторінці Ін-
ституту та Міжнародної асоціації україністів розмістити інформацію 
про цей захід і оприлюднити ті позиції учасників Круглого столу, що 
тут були озвучені. 

Дякуємо нашим гостям зі Словаччини, котрі подолали такий дале-
кий шлях до Києва з важливою місією – вшанування пам’яті видатного 
народознавця О. Зілинського. Ми докладемо всіх зусиль, щоб рукопис-
ні праці О. Зілинського були опубліковані в рамках видавничих проек-
тів МАУ та ІМФЕ. Сподіваємося, що професор Паламарчук, яка багато 
попрацювала у процесі редакційної підготовки видання, так само ре-
зультативно долучиться і до підготовки до друку балад О. Зілинського. 
Пропоную в робочому порядку сформувати редакційну колегію з підго-
товки й опублікування рукописної спадщини О. Зілинського у повному 
обсязі (до 95-річчя з дня народження вченого). 

Ще раз дякую всім, хто брав участь у вшануванні пам’яті видатного 
народознавця».
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НАРАДА З ОБГОВОРЕННЯ ПРІОРИТЕТНОЇ 
ПРОБЛЕМАТИКИ VIII КОНГРЕСУ МАУ

11 червня 2013 року в Києві відбулася чергова нарада Міжна
родної асоціації україністів (далі – МАУ), присвячена підготовці 
VIII Конгресу МАУ. 

Нараду відкрила президент Асоціації академік Ганна Скрипник, 
яка привітала високошановане зібрання, представила гостей – науков-
ців, викладачів, працівників культури з різних регіонів України – та за-
пропонувала обговорити тематику VІІІ Міжнародного конгресу украї-
ністів. Вона повідомила про усталену вже практику – виносити на роз-
гляд і обговорення учасників Конгресу одну з пріоритетних тем, що 
приурочена до важливої регіональної чи загальнонаціональної події 
історичного та культурно-мистецького життя. Крім такої спеціальної 
теми Конгресу, на обговорення виносяться традиційно проблеми су-
часного стану та функціонування україністичних центрів як в Україні, 
так і в зарубіжжі. Отже, учасникам зібрання потрібно обговорити як 
пропозиції, що вже надійшли до секретаріату МАУ, так і ті, що будуть 
запропоновані в процесі роботи наради.

Ганна Скрипник: «Шановні колеги, дозвольте коротко поінфор-
мувати вас про причину проведення та тему сьогоднішніх зборів. Як 
Вам відомо, Міжнародна асоціація україністів створена Національною 
академією наук і станом на сьогоднішній день саме на Інститут мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України покладено повноваження представляти цю структуру певними 
організаційними заходами, а так само здійснювати видавничу програ-
му МАУ, окреслену резолюцією попереднього, VII Конгресу україніс-
тів. З огляду на резолюцію попереднього Конгресу МАУ, черговий Кон-
грес мав відбутися минулого року. Але оскільки в цей час відбувалася 
євро пейська футбольна акція Євро 2012, і вся ресурсна складова Укра-
їни була задіяна саме на забезпечення Євро і прийом в Україні знач ної 
кількості футбольних уболівальників, то було прийнято рішення від-
термінувати час проведення Конгресу і перенести його проведення на 
2013 рік. Узгоджено дату: ця подія має відбутися 21–24 жовтня. Довго 
обговорювалося питання, де можна було б провести Конгрес. Пере-
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мовини з потенційними організаторами відбувалися так складно, що 
стало зрозуміло, що за умов прагматичного сьогодення не знаходиться 
охочих взяти на себе організаційний клопіт, фінансові витрати і тому 
подібне. До того ж бюджети областей теж не є такими багатими, аби 
підтримати захід, виділивши певні кошти. Одним словом, із цього всьо-
го випливало, що найреальнішим є проведення нашого форуму в Києві 
(з огляду й на те, що маємо вже в Києві певну інфраструктуру НАН 
України, маємо тут реальні організаційні структури, які могли б безпо-
середньо працювати на Конгрес). Отже, станом на сьогоднішній день 
відомо, що Конгрес проходитиме в Києві. 

Шановні колеги, давайте ми в форматі нашого сьогоднішнього 
складу обговоримо як ті, що надійшли, так і ваші пропозиції щодо 
тематики майбутнього Конгресу. Передусім з’ясуємо, хто зголосив-
ся до сьогоднішньої наради. Звичайно, ми запросили представників з 
україністичних осередків кожної області і хотіли бачити тут широке 
коло учасників, але це виявилося дуже непростою справою, і далеко 
не всі запрошені змогли приїхати. Таким чином, маємо тут сьогодні 
колег, які приїхали з різних регіонів, зокрема зі Львова, Харкова, Сум, 
Чернігова, Черкас, Слов’янська, Рівного, Одеси, Донеччини, з вузів 
Києва та інших міст. 

Шановні колеги, за даними попередніх консультацій та за про-
позиціями, що надійшли до секретаріату МАУ, найпопулярнішою 
темою для чергового Конгресу є тема, приурочена ювілейній даті 
вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Попередня назва цієї спеціаль-
ної теми – «Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтер-
претації та сучасні рецепції»; це і є та загальна тема, на яку мають 
бути спроектовані всі шевченкознавчі дослідницькі напрямки наших 
гуманітарних дисциплін (від наукової проблематики філології, етно-
логії, мистецтво знавства, фольклористики до археології та історії). 
Усі ці дисципліни репрезентують присутні тут науковці: Володимир 
Сергійчук, Віталій Радчук, Олена Наумовська, Лариса Шевченко 
(Київський національний університет); Орися Демська (Києво-Мо-
гилянська академія), Валентина Сушко, Михайло Красиков (Харків), 
Степан Шевчук (Рівне); Сергій П’ятаченко (Суми); Юрій Русанов 
(Чернігів); Андрій Темченко, Наталя Ярмоленко (Черкаси); В’ячеслав 
Кушнір (Одеса), Наталія Петрова; Шаповал (Полтава); Сергій Швид-
кий (Слов’янськ) та інші колеги.
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Ми визначилися щодо регламенту і завдань нашого заходу, відтак 
давайте перейдемо безпосередньо до обговорення проблематики, зара-
ди якої зібралися. Мова йде про те, що нам, крім спеціальної загальної 
теми, треба сформулювати україністичну тематику, актуальну в рам-
ках кожної гуманітарної дисципліни. Нам потрібно подати відповідну 
інформацію для всіх національних асоціацій – Російської, Угорської, 
Польської, Сполучених Штатів та інших країн, тобто узгодити ті про-
блемні напрямки, які виносяться на загальне обговорення і на базі яких 
будуть сформовані секції. Я гадаю, що така тематика, сформована в 
рамках кожної гуманітарної дисципліни, має бути суголосна складовим 
цієї дисципліни. Ми сформуємо цю тематику в загальних контурах, бу-
дуть також враховані пропозиції, що надійдуть від зарубіжних украї-
ністів. Отже, кожен з вас має обґрунтувати своє бачення й розуміння, 
яка тематика (окрім спеціальної теми) має бути також запропонована 
на обговорення учасників. Це, до прикладу, щодо спеціальної теми 
у мистецтвознавців: “Мистецька спадщина Шевченка” чи “Сучасне 
українське мистецтвознавство в контексті Шевченківської спадщини”; 
у мовознавстві – “Роль мови Т. Шевченка у формуванні української 
літературної мови”; в етнології – “Мотиви народної культури у твор-
чості Т. Шевченка” чи “Фольклорні мотиви у творчості Шевченка”. 
Тобто може бути найширша проблематика, проте я не хотіла б зараз 
нав’язувати певні теми, я хотіла, щоб кожен із Вас висловився, якою Ви 
бачите свою тематику на Конгресі. 

Давайте, будь ласка, у такому ключі ми й проведемо обговорення. 
Можливо, почнемо з істориків. Чому? Тому що історична наука – той 
фундамент, на якому будується весь спектр гуманітарних проблем. 
З огляду на те, що козаччина – це та історична тематика, яка найширше 
представлена у творчості Шевченка. Напевне, цю тематику і винесе-
мо як окремий напрям. Прошу до слова відомого історика Володимира 
Івановича Сергійчука, який працює зі спадщиною Шевченка». 

Від імені істориків виступив доктор історичних наук, професор Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир 
Сергійчук: «Шановне товариство, я підтримую як спецтему Конгресу 
тему, приурочену до 200-річчя з дня народження Т. Шевченка. Справді, 
історикам треба нарешті сказати вагоме слово щодо реального впливу 
Т. Шевченка на розвиток історичної науки. Якщо Конгрес відбудеться 
під гаслом відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевчен-
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ка, то історики мають нарешті озвучити про Т. Шевченка повну правду. 
Відомо ж бо, що ті документи, які друкувалися про нього за радянських 
часів, зокрема, про його історичні чи політичні погляди, подавалися як 
слов’янофільство. Ось що засвідчує оригінал того документа, яким Шев-
ченко відсилався в Оренбурзькі степи. З нього тоді вилучався один абзац: 
“В условиях же Малороссии славянофильство становится украинофиль-
ством, которое напоминает о гетьманщине и демократических свобо-
дах и возможности украинцам иметь собственное государство”. Саме 
за цей абзац, на мою думку, Т. Шевченка фактично заслали в Зауралля. 
У 1859 році, коли він уже повертався із заслання, його не пускали в Пе-
тербург. Знову ж, чому? Тому що він не сприяв “утвєрждєнію государства 
Російского”. Я в цьому бачу зовсім новий образ Шевченка, не просто як 
слов’янофіла, не просто як революціонера-демократа, як нас колись учи-
ли, а як українського державника. Це завдяки тому, що Шевченко зміг 
піти шляхом самопожертви, він зміг стати отим українським пророком 
і взяти на себе ту місію, яку історія пропонувала геніальному Гоголю, 
проте який, на жаль, зламався на цьому шляху. Коли побачили, що він 
пише статті про українську історію і захотів бути професором історії Ки-
ївського університету, то зробили все, щоб він ним не став, а щоб узяв 
двадцять тисяч від царя і поїхав до Італії. У Шевченка зовсім інша доля, і 
саме творчість Шевченка показала, що український народ незламний, що 
український народ вічний. Погляньмо, гетьманщина була вже знищена, 
уже пройшло півстоліття, здавалося, що московські царі заспокоїлися, 
що українства нема. І тут з’являється Кобзар. Де з’являється? Там, де 
стягнулося найбільше української еліти – у Петербурзі. Коли Шевченко 
помирає, великодержавники тріумфують, а Валуєв пише: “Нет, не было 
и не может быть”. Але є Шевченко, і тому в 1917 році в Петрограді відбу-
ваються величезні маніфестації, пов’язані зі вшануванням пам’яті Шев-
ченка, і на основі цього, фактично, відбувається поштовх до російської 
демократичної революції. Ми всі є свідками подій ХХ ст., коли вважало-
ся, що “совєцкій народ єдіний”. А прийшов 1991 рік, і ми знову повертає-
мося до Шевченка. Іменем Шевченка відроджується українська держава. 
Чому треба все це пам’ятати? Тому що на Шевченка треба дивитися не 
просто як на революціонера-демократа, а як на українського державника, 
бо він своєю творчістю піднімав українців, аби вони змогли усвідомити, 
що є господарями на своїй землі. Оці його слова “в своїй хаті своя правда 
і сила, і воля” – це такі золоті рядки, такий заповіт, який є вічним для 
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українського народу, поки він буде існувати. Тому на Шевченка треба 
дивитися і з цього погляду. Народ доти є народом, поки він має пам’ять, і 
ця пам’ять пов’язується з найславетнішими його сторінками насамперед. 

Ще одна паралель – Шевченко і козацтво. Козацтво – це те явище 
в історії України, це той феномен в історії всього людства, який дає 
нам можливість черпати духовні сили й наснагу для того, щоб диви-
тися вперед. Згадаймо кінець 1980-х років. З чого почалося українське 
відродження? З Товариства української мови і з відродження коза-
цької традиції. Козацтво – це те явище, яке сьогодні не можна викину-
ти з історії ні в Луганську, ні в Криму, ні в Чернігові, ні в Закарпатті.  
Погляньмо, проти УПА виступають всі наші опоненти скрізь. Проти 
Петлюри скрізь висловлюються наші сусіди, тому, що він був держав-
ником. Історія ХХ ст., події XVII–XVIII ст. сьогодні сприйняті всією 
соборною Україною. І тому завдання історичної науки, на мою думку, 
полягає в тому, щоб берегти як національні символи традиції козаць-
ких часів. Козацтво – це явище суто українське. Це не те козацтво, яке 
утворилося в тюркських народів. У нас козацтво, на відміну від інших, 
це та сила, яка стала державотворчою. Надзвичайно важливе завдан-
ня постало сьогодні перед істориками – залучити до наукового обігу 
факти зафіксовані в документах, що зберігаються в турецьких архівах. 
Досі ми користувалися московськими чи польськими документами, які 
писалися в Москві “під себе”, у Польщі “під себе”, в інших країнах 
“під себе”. Турки, звичайно, теж писали “під себе”, але коли ми поба-
чимо всі ці чужі інтереси і зможемо викристалізувати свій інтерес, то 
зможемо встановити істину нашої історії і подати цю історію правдиво. 
Ці завдання я ставлю перед собою як перед головою Міжнародної орга-
нізації “Платформа «Діалог Євразії»”, до складу якої входять інтелек-
туали з чотирнадцяти країн світу, у тому числі й України. Організував 
цю платформу і першим її головою був Чингіз Айтматов. Нині спільно 
з турецькими істориками ми плануємо видати корпус документів про 
українсько-турецькі зв’язки, зокрема доби козацтва. А ще в наших пла-
нах є відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку в Стамбулі. Бо пропагува-
ти Шевченка у світі треба не тільки через твори, але й через його образ. 
Це завдання всіх україністів».

Директор Інституту всесвітньої історії НАН України, професор Ан-
дрій Кудряченко, підтримуючи думку В. Сергійчука, наголосив, що 
архівна справа – це доказова справа, яка не дозволить щось інтерпрету-
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вати суб’єктивно, по-своєму. До того ж у бібліотеках України, зокрема 
у львівських, є також багато документів турецькою мовою, арабськими 
мовами. Дуже важливо всі розпочаті проекти зі збору наукової інфор-
мації в іноземних архівах доводити до логічного завершення – публі-
кувати її у спеціальних виданнях. А. Кудряченко запропонував розгля-
нути на наступному ІХ Конгресі МАУ широкий історичний контекст 
творчості Т. Шевченка, його світові рецепції.

На думку декана історичного факультету Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, професора В’ячеслава Кушніра, на 
Конгресі варто розкрити тему про роль Тараса Шевченка у просвітниць-
кому русі регіонів України. Він мотивував це такими міркуваннями. По-
перше, на початку ХХ ст., зокрема, в Одесі проводилися такі масові й 
масштабні акції, які заслуговують на вивчення, увагу та популяризацію. 
По-друге, у творчості регіональних митців шевченківська тематика та-
кож мала своє відображення. Зрештою, у ХХ ст. завдяки просвітниць-
кому рухові найменування населених пунктів у різних регіонах було 
пов’язане з Шевченком. Це питання також потребує висвітлення.

Крім того, професор В. Кушнір зауважив, що, на його думку, на 
розгляд учасників Конгресу варто винести окремим тематичним бло-
ком питання дослідження Голодомору в Україні 1933 року (з нагоди 
80-річчя цієї трагічної сторінки в історії українського народу). Це мо-
гло б бути у вигляді спеціальної тематичної конференції чи круглого 
столу, зауважив учений.

Заступник директора Інституту української мови НАН України, 
професор Ірина Гнатюк окреслила коло мовознавчих проблем, що їх 
доречно порушити під час роботи VIII Конгресу україністів: «Класич-
но і хрестоматійно всі знають, що Тарас Шевченко – основоположник 
нової української літературної мови. З огляду на це, мовознавчу тему 
на Конгресі можна сформулювали так: “Мовотворчість Тараса Шев-
ченка як вияв характерних ознак нової української літературної мови”. 
Ідеться про те, щоб на всіх рівнях – лексичному, граматичному – пока-
зати, як у творчості Шевченка виявилися питомі риси української мови, 
і чому саме мова Шевченка лягла в основу нашої сучасної української 
літературної мови, інакше кажучи, треба розкрити його роль у розвит-
ку історії літературної мови. 

Друга тема для обговорення – “Мова Тараса Шевченка як естетич-
ний феномен”. Розкриваючи її, слід показати, власне, творчий геній 
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Шевченка, його талант як митця слова, образність, красу Шевченко-
вого слова. Також варто висвітлити питання, як мова Шевченка вхо-
дить у світовий контекст, тобто потрібно звернути увагу на переклади 
творів Тараса Шевченка мовами світу. Звідси випливає необхідність 
з’ясувати ще один аспект – перекладознавчий. Отже, тема може звуча-
ти так: “Переклади творів Тараса Шевченка мовами світу”. І, нарешті, 
лексикографічну інтерпретацію Шевченкового слова розкриватиме 
тема “Мова Тараса Шевченка і сучасна лексикографія”. Уже на сьо-
годні відомо понад двадцять словників мови Шевченка. Нещодавно 
було перевидано “Словник Шевченкової мови” митрополита Іларіо-
на. І цікаво, як у словниках, не безпосередньо мовотворів Шевченка, 
а взагалі у тлумачних словниках, інтерпретується його творчість, які 
слова ілюструються саме цитатами із творів Шевченка, як саме мова 
Т. Шевченка ввійшла в нашу лексикографію. Такі чотири напрями ми 
пропонуємо для розгляду на мовознавчих секціях Конгресу».

Завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН Укра-
їни, професор Катерина Городенська  зазначила, що в українському 
мовознавстві сформувався підхід до вивчення мови творів Т. Г. Шев-
ченка як основи формування української літературної мови на народ-
ній основі. Зокрема, вона сказала: «Сьогодні цьому підходові потрібно 
надати виразнішого нормативного спрямування, суть якого полягала б 
у тому, щоб слово, форма слова, синтаксична конструкція, ужиті в його 
творах, слугували мірилом лексичної та граматичної нормативності для 
сучасних непростих процесів унормування української літературної 
мови, пов’язаних з поверненням чи актуалізацією тих її прескриптив-
них норм, які за радянського часу під впливом російської мови зазнали 
корекцій або й зовсім були замінені чужими. Повернення деяких літе-
ратурних норм у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. наштовхнулося на 
національне безпам’ятство частини українського соціуму, його неба-
жання збагнути національну іманентність цих норм. У відстоюванні та 
утвердженні повернених норм української літературної мови на всіх її 
структурних рівнях мовознавцям нині потрібно активно звертатися до 
мови українського фольклору та слово- й формовжитку великого поета, 
що сприятиме з’ясуванню витоків деяких перерваних традицій мовно-
го вживання. Мовотворчість Т. Шевченка – надійне, неспростовне свід-
чення органічності для української літературної мови кличного відмін-
ка у звертаннях до істот і навіть неістот, форм наказового способу у 
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спонукально-закличних конструкціях, уживання збірних числівників 
та інших норм. Нинішні процеси внормування української літератур-
ної мови потребують ґрунтовних, виважених, об’єктивних досліджень 
названих та багатьох інших лінгвістичних проблем на матеріалі творчої 
спадщини великого українського поета. Як і раніше, так і тепер вона 
слугує надійним джерелом перевірки національної ідентичності ново-
го слово- та формовжитку.

Хотіла б також запропонувати на розгляд учасників Конгресу про-
блематику, пов’язану зі станом та особливостями сучасного функціо-
нування основних україністичних центрів, як в Україні, так і в зару-
біжжі. Вважаю, що ця тема має неодмінно бути пріоритетною на всіх 
конгресах, незалежно від спеціальної тематики, оскільки обговорити 
актуальні проблеми сучасної україністики – це наше святе завдання». 

Завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інсти-
туту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, професор Лариса Шевченко висловила міркування, що 
нині слід вийти за межі констатації певних мовних явищ, які ми зна-
ємо і які не можна заперечити: «Це справді об’єктивно те, що нова 
літературна мова починається власне з тексту Шевченка, навіть трохи 
раніше – від Котляревського, від “Руської Трійці”. Це очевидні речі, 
які ми тільки підтверджуємо новим і новим фактичним матеріалом. 
Утім, напевно, для Конгресу, такого масштабного наукового форуму, 
замало просто підтверджувати ці істини. Напевно, треба проаналізу-
вати ситуацію з літературною мовою, з її становленням за періоду 
Шевченка і, можливо, на різних етапах розвитку, такого тривалого 
в історичному часі, показати які проблеми є сьогодні. Тому можна 
запропонувати таке формулювання: “Українська літературна мова в 
активних процесах: від Тараса Шевченка до модерного часу”. Варто 
не тільки зосередитися на тому, що Шевченкова мова стала осново-
положною для української літературної, а що з нею відбувалося 
впродовж різних періодів, які були мовні практики, які дискусії і 
що, власне, з нею відбувається сьогодні. Тобто стоїть завдання ви-
світлити еволюційний шлях і проб леми сьогодення, а не тільки по-
дати констатацію. Важливо звернути увагу на ті нові напрями, які є 
синкретичними, але вони все одно спираються на різні мовознавчі 
методики, скажімо, лінгвофольклористика є надзвичайно важливою 
для прочитання Шевченкового тексту. І це окремий аспект. Прочи-
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тання тексту Шевченка в контексті культури національної і семіотики 
культури світової – це, напевно, міг би бути самостійний аспект. Такі 
дослідження вже є. Треба через семантику слова дійти до розуміння 
глибинних Шевченкових смислів, таких, які належать йому, належать 
мисленнєвій, духовній і естетичній традиції українського народу, а 
також тим культурним рефлексіям, які ми спостерігаємо в текстах 
Шевченка. Окремо, очевидно, мовники могли б долучитися до того, 
щоб проаналізувати такі аспекти, як образна система Шевченкового 
слова та, скажімо, Шевченко-художник. Ті самі перетинання семан-
тики, смислів і якихось прочитань, що нам дозволило б подивити-
ся по-новому на Шевченка, а не лише в гарному пам’ятнику, який 
стоїть навпроти червоного корпусу університету... Адже там не весь 
Шевченко, в кожусі й шапці. Був іще інший Шевченко – як ми зна-
ємо, академік Петербурзької академії. Це вже інший Шевченко, який 
був важливий не тільки для свого народу, але й для світової культури. 
Шевченко, який працював в образах, поняттях, символах, властивих 
цілій європейській культурі. 

Ще один аспект, який можна було б і окремо розглянути, і в секцію 
оформити, – “Шевченко і його сучасники в дискусіях про українську 
мову”. Можливо, не в прямих дискусіях (хоча і в прямих теж, як, напри-
клад, із Кулішем) про долю української мови, про тексти різного типу, 
про “Буквар”, який Шевченко намагався писати. Це одна дидактична 
сфера. Або переклади, які робив Куліш. Тобто погляд на мову – яку? 
Мову тільки художнього тексту чи того, що виходить за межі худож-
нього тексту. І це дуже важлива проблема, тому що такий Шевченко  
завжди чомусь залишається поза обговоренням. Дискутують тільки про 
Шевченка – автора художніх текстів, але насправді все значно глибше і 
значно серйозніше.

Не можна також обійти увагою тексти Шевченка російською мо-
вою. Їх все одно писав Шевченко, це його погляди, ідеї, настрої, і це 
теж потрібно аналізувати. Отже, у мовознавчих дослідженнях треба 
розкривати простір і української, і світової культури загалом, де слово 
має вербалізувати свідомість, а не тільки констатувати її». 

Професор Києво-Могилянської академії Орися  Демська підтри-
мала ідею про виокремлення шевченківської тематики як спеціальної 
теми Конгресу. Розвиваючи тему про потребу дослідження російсько-
мовних творів Т. Шевченка, вона зауважила, що на першому місці має 
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бути з’ясування питання російськомовного Шевченка як постаті, зна-
чення російськомовного Шевченка для світу, адже він і російськомов-
ний теж: «Якщо йти за моделлю мовної репрезентації особистості, то 
ми російськомовного Шевченка автоматично віддаємо російськомовній 
культурі, чого б не хотілося робити. Тому насправді це дуже важлива 
тема – “Російськомовний Шевченко і світ”. 

Ще один аспект, який би продовжив освітянську складову осмислен-
ня Шевченка, – це наближення Шевченкового дискурсу до студентської 
аудиторії. Тому що, як сьогодні зможемо розкрити студентові постать, 
характер, харизму Шевченка, таким буде наше покоління і такою буде 
рецепція Шевченка наступними поколіннями. І ось тут треба врахувати 
те, що найбільше хвилює молоду людину, особливо студента Києво-
Могилянської академії, який є надзвичайно мобільним. Наш студент 
зазвичай вчиться один курс у Києві, півкурсу за кордоном, потім знов у 
Києві, але навчаючись за кордоном, він все одно безпосередньо контак-
тує і виконує свої завдання, виконує дипломні, курсові. Тобто виникає 
момент доступу до Шевченка не безпосередньо з книжки, а у віртуаль-
ному просторі. Що стосується іноземних студентів, які вивчають укра-
їнську як іноземну, то ми мусимо пояснити, як виглядатиме, по-перше, 
те, що людина, яка, скажімо, вивчає українську літературу в Оксфорді 
чи в Кембриджі, не приїде до Києва і не піде в архів вивчати Шевченка. 
Їй потрібен модерний доступ, який звичний для західного студента, до-
ступ через віртуальний простір, через Інтернет. Яким є наш Шевченко в 
цьому віртуальному просторі? Чи це чоловік у сіряку, чи це аристократ 
духу? Як він репрезентований – радянським текстом з великими купю-
рами чи архівними джерелами? Щодо цитування Шевченка – відкрива-
ємо в Інтернеті сторінку, скажімо, Верховної Ради України, а там немає 
бодай якогось блога Шевченка і так далі. Тобто ми мусимо з’ясувати, 
як Шевченко репрезентований, чи його твори є реально в нашому інте-
лектуальному дискурсі. Є ще одна тема, яку б варто було розглянути, – 
“Шевченко у віртуальному просторі” або “Шевченко у технологічному 
просторі” (власне мовний аспект). 

Крім того, є ще один важливий момент, що стосується погляду на 
Шевченка модерного. Сьогоднішні студенти, за умови знання кіль-
кох іноземних мов, абсолютно спокійно читають тексти англійською, 
французькою, німецькою мовами, відповідно, вони знайомі з найнові-
шими науковими парадигмами – це і конфліктологія, і соціолінгвістика, 
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і урбанознавство, чи урбанолінгвознавство і так далі. Тут було б до-
цільно подивитися на мову Шевченка крізь призму найновіших науко-
вих парадигм. Секцію, мабуть, варто назвати “Мова Тараса Шевченка 
у контексті наукових парадигм ХХІ ст.”. Тобто, справді, ми маємо йти 
від погляду “Шевченко – творець нової, сучасної української мови” до 
“Шевченко між локальним і глобальним”, тобто яким він є для нас і 
яким би ми хотіли, щоб його бачив світ, а водночас і нас у тому світі, 
причому не тільки нас сьогоднішніх, але й нас завтрашніх – крізь приз-
му, знову ж таки, молодого покоління чи студента, який через років де-
сять репрезентуватиме нас на всіх рівнях і виконавчої, і законотворчої 
влади... Це і репрезентація за межами України і, врешті-решт, госпо-
дарювання в ме жах України як людини свідомої, як людини-українця, 
гідного Шевченка».

Доцент Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Віталій Радчук висловив стурбованість щодо 
способів популяризації Шевченка в Україні: «Шановні колеги! Мене 
непокоїть той факт, що думки Шевченка розпорошені на цитати, а як 
самобутній і автентичний космос він до більшості людей так і не до-
ходить. Генія “препарують” до рівня спустошеного символу або ідола, 
якому можна приписати будь-який сенс і цінність, у тому числі й на 
розмін дрібнішими купюрами. Треба подумати разом, як донести цю 
проблему до свідомості української спільноти і які способи розв’язання 
запропонувати.

Наші орієнтації та пропозиції зараз важливі як спонуки до гурту-
вання. Але я певен, що тематику секцій на VIII Конгресі МАУ так чи 
інакше сформує ініціатива учасників, які творчо осмислили й засвоїли 
спадщину Т. Шевченка і народили нові знання та цінності. Серйозні до-
слідники пропонуватимуть те, що вони не три дні в душі носили, а над 
чим думали роками. Це має бути високий форум з глибоким, новітнім 
і актуальним проникненням у світ Шевченка. Нам іти демократичним 
шляхом – слід збирати напрацьоване і складати з пропозицій мозаїчне 
ціле, яке дасть кумулятивний ефект. 

Сама непроминальна злободенність Шевченка – це вже проблема, і 
не лише наукова, а й морально-етична та суспільно-політична. Ми так 
звикли любити Тараса і себе в ньому, подаючи його так і сяк, що готові 
затулити собою класика власною розмовою про його пророцтва, споді-
вання, наміри, самооцінку абощо. Чому й досі “Кобзаря” жодного разу 
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не видано з передмовою автора, написаною ним у Седневі 1847 року? 
Чому й зараз у незалежній Україні цю передмову сором’язливо хова-
ють по академічних виданнях, не пускаючи в бібліотеку шкільну та на-
родну? Скільки є тих передмов: розумних, проникливих, аналітичних, 
оригінальних, авторитетних, але – не Шевченкових! Але ж то таки час-
тина книжки як цілого! І сказано там речі надзвичайно суттєві. По суті, 
під цензурою досі перебуває ціла літературно-мовна програма, квінте-
сенція творчого кредо Шевченка! 

Мені вельми імпонує ідея професора В. Сергійчука звести 
пам’ятник Шевченку на березі в Стамбулі. Та при цьому згадую, що за 
кількістю пам’ятників наш поет випередив усіх світових геніїв. А все 
через нашу любов до кам’яних баб. Вона у нас зроду, ця глибока скіф-
ська любов, ми не можемо зрадити її, прочитуючи й Шевченків “Запо-
віт”. Але ж цей вірш – не просто про могилу та численні репродукції 
такої формули пам’яті, від чого й назва – пам’ятник. “Заповіт” тому і 
став скрижалями, що він – про майбутню Україну, про волю, здобуту 
єдністю, яку символізує насипання кургану шапками. У ще глибшому 
сенсі це ідея співпраці, самовияву у вселенській толоці, яку панове 
“шарикови” довго звужували до радянської. 

Якого ж Шевченка ми можемо запропонувати світові? Таки істин-
но українського, шануючи закон множення образу в сприйнятті. Це 
грандіозна робота для НАН України, дуже трудомістка, але й почес-
на, – видавати з науковими коментарями творчу спадщину Шевченка. 
Проте за накладами це майже підпільні видання: по книгарнях не те 
що районних, але й київських цих томів не придбаєш ні за які гроші! 
За кордоном – і поготів. У художницьких серіях, таких, як Taschen, що 
ними заставлені книгарні Європи й Нового Світу, живописця й граве-
ра Шевченка годі шукати поруч з да Вінчі, Рембрандтом, Констеблем, 
Борхесом, Ренуаром і десятками інших відомих нам митців, кожен з 
яких представляє свою добу і свій народ. Тим самим націю виключено 
зі світового культурного процесу. Про яку інтеграцію у Євросоюз може 
йти мова, коли ми досі не спромоглися бодай інтегрувати у європей-
ський культурний простір нашого Шевченка? Його немає в популяр-
них поетичних серіях світової класики, що їх на вибір багатьма мова-
ми пропонують книгарні по всьому світу, як немає там і перекладних 
словників української мови, що її знає понад 50 млн землян. Та навіть 
англійська перекладачка В. Річ ледь здобулася в Києві на кілька при-
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мірників свого Шевченка! Немає грошей на такі видання? Неправда. 
Очевидно, немає державницької волі. На них заробляють неабиякі гро-
ші! А головне – здобувають статус шанованої нації.

На щастя, є Інтернет, а в ньому – й академічні видання Шевченка. 
Створити свій сайт про Шевченка зараз може будь-який ентузіаст. Та 
чи оригінальні ці сайти, чи сприяють вони гуртуванню українства й 
ознайомленню світу з Україною так, як, скажімо, сайти про Р. Бернза, 
чиє ім’я об’єднує сотні розкиданих по світу шотландських спілок та 
клубів і де можна знайти про класика цілі бібліотеки й енциклопедії 
зі зручною навігацією, заглибитися в кожний твір, долучитися до об-
говорень, ознайомитися з різними перекладами, порівняти декламації 
віршів, багатоманіття співів пісень барда тощо? На жаль, матеріали про 
Шевченка на сайтах здебільшого вторинні, копіїстські, як-от реферати, 
підручники й довідки, у тому числі й про музеї та монументи. Живих 
же матеріалів, позначених майстерністю й вигадливістю творців вірту-
ального світу, зокрема звукових та відео, – порівняно небагато. Це та 
сфера, куди українству ще належить скерувати свої таланти й інші ре-
сурси, бо саме завдяки її перевагам сьогодні можна завоювати шаноб-
ливу увагу світу своїми духовними цінностями».

Завідувач кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Та-
раса Шевченка Юрій  Русанов висловив пропозицію об’єднати зу-
силля істориків, філологів, етнологів, фольклористів, мовознавців на 
такій загальній проблематиці, як «Шевченко та громадівський рух в 
Україні в другій половині ХІХ ст.»: «Ідеться про осередки, створені 
в Одесі, на Полтавщині, Чернігівщині, які починали творити україн-
ське життя якраз на основі спадщини Тараса Шевченка. Ці громади 
мали нелегальне становище, зокрема, в Петербурзі, а на Чернігівщині 
людей саджали в тюрми за якусь навіть маленьку згадку про ці речі. 
Це цікава тема для регіональних україністичних загальних осеред-
ків, які ми зараз маємо в Україні і за кордоном; вона є актуальною на  
сьогоднішній день.

Водночас гадаю, що слід підтримати ідею обговорення на Конгресі 
й інших актуальних для україністики проблем – у тому числі і щодо 
створення секцій з проблем голодомору в Україні. Очевидною є й по-
треба винести на розгляд учасників форуму питання стану сучасної 
україністики як вітчизняної, так і зарубіжної. Це має бути предметом 
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нашої постійної уваги. Шкода, що немає до цього питання належної 
уваги з боку держави, що воно замикається винятково в колі інтересів 
науковців. Але ж є приклад того, як треба підтримувати співвітчизни-
ків на державному рівні (як у наших сусідів – Росії та Польщі)». 

Доцент Сумського державного педагогічного університе-
ту ім. А. С. Макаренка, голова Сумського відділення НТШ Сергій 
П’ятаченко запропонував тему «Шевченко і Наукове товариство імені 
Шевченка», розгляд якої висвітлить вплив Шевченкових ідей на роз-
виток цієї наукової структури. Він висловився на підтримку істори-
ко-краєзнавчого напряму в дослідженнях. Кожен регіон, де свого часу 
побував Т. Шевченко, міг би підготувати матеріали для загальної мапи 
«Кобзаревими шляхами». Торкаючись освітянсько-методичного аспекту, 
С. П’ятаченко погодився з колегами-філологами, що «дуже складно по-
яснити 17-річній дівчині з її власним досвідом позицію 47-річного чо-
ловіка, адже між ними і життєвий, і інший досвід, і кілька суспільних 
формацій змінилося, і мистецькі моди змінювалися... Тому треба шука-
ти нові методичні підходи, як подати творчість Шевченка, треба шукати 
спільну платформу, якою може бути фольклор, бо молодь теж залишаєть-
ся у фольклорному дискурсі. Проте фольклор і наші уявлення про ньо-
го змінилися, тому пошук нових методів зацікавлення молодої сучасної 
мобільної людини вкрай важливий. Не можна при вивченні творчості 
Т. Шевченка замикатися в отому радянському дискурсі – панщина, крі-
паки тощо, адже це може навіть відлякувати». С. П’ятаченко також пору-
шив питання візуалізації та інших нетрадиційних методів популяризації 
Шевченка: «Для прикладу, у Сумах нещодавно вивісили величезний біл-
борд “Прости нас, государь!”, який викликав бурхливу і жваву дискусію, 
зовсім непотрібну наразі суспільству. Про це можна сперечатися, але 
якби з’явився інший, на кшталт “Пробач нам, Тарасе!” або якось інакше 
сформульований, то це б викликало зовсім інший резонанс, і ми б по-
трапили в інший дискурс, він би був, по-перше, українським, а по-друге, 
він би не вносив оцього дисонансу, або нав паки, викликав би в нас якісь 
позитиви. Тому пошуки й залучення фахівців з реклами в популяризації 
спадщини Шевченка – позитивна і прогресивна ідея».

Завідувач кафедри Донецького національного технічного універ-
ситету професор  Володимир  Білецький  висловився на підтримку 
пропозицій щодо винесення як пріоритетної на Конгрес тематики, 
приуроченої до ювілейної дати вшанування Т. Шевченка. Він зазна-
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чив актуальність використання інноваційних технологій у підготовці 
до відзначення 200-річчя з дня народження Т. Шевченка: «Інновації 
слід поєднувати з уже перевіреними підходами. Треба розвивати регіо-
нальний аспект вивчення Шевченка. Скажімо, може бути тема “Шев-
ченко і Донбас”. Нещодавно вийшла у світ книжка “Постаті” – нариси 
про видатних людей Донбасу. Зокрема, у ній згадується граф Кова-
левський (за походженням з козацької старшини), який назвав Донбас 
Донбасом. Він був Міністром народної освіти і сприяв випуску першо-
го “Кобзаря”. Ось і приклад “перетинів” регіональної і шевченківської 
тематики. Кожна область має приклади таких “перетинів” на своїй 
джерельній базі. 

Якщо говорити про дискурс не тільки на місцевому рівні, але й 
на всеукраїнському, то хотілося б ще почути на цьому поважному зі-
бранні не тільки думку літературознавців, мовознавців. До речі, щодо 
російської мови у творчості Шевченка. Його епістолярна спадщина за-
свідчує, що поет сам на це питання відповів у своєму листі Паньку 
Омельковичу Кулішу і все вичерпно сказав. Це слід перечитати ще раз 
і не порушувати більше цього питання. Проте цей дискурс треба роз-
ширити: підключити філософів, щоб звучала й філософська складова. 
Варто звернутися із цього приводу до Мирослава Поповича. Отже, це 
вже будуть наукові “перетини”, на яких можна було б розповісти про 
певні біографічні моменти в житті Тараса Григоровича. Можна підняти 
філософську складову творчості поета. І все це було б цікаво і для мо-
лоді, і для старшого покоління. Звісно, для молоді найпривабливішими 
будуть ліричні твори Шевченка». 

В. Білецький торкнувся також питання ширшого висвітлення діяль-
ності україністів на сайтах Вікіпедії, Вікімедії тощо: «Треба шукати 
можливості для розміщення Шевченківського словника в Інтернет-
просторі, аби зробити цю інформацію доступнішою. Тобто дискурс 
про спадщину Шевченка в сучасному контексті повинен бути не тіль-
ки вузькоспеціалізований, літературний, літературознавчий, мовний, а 
треба ширше ставити питання. Більше того, очікуємо від наших інозем-
них колег матеріали англійською мовою, щоб Шевченко був представ-
лений на весь світ. Ось деякі штрихи до якісно нового погляду і взагалі 
нового дискурсу, що має дати цей форум».

Ганна Скрипник: «Дуже актуальні речі Ви, колеги, підкреслили 
у своєму виступі. Треба нам спільно з вами працювати, бо це справа 
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не однієї чи двох людей, а цілого загалу гуманітаристів. Бажано було 
б видати англомовні версії всього того, що буде тут озвучено, як віт-
чизняними вченими, так і зарубіжними колегами. Що для цього потріб-
но? Очевидно, більше небайдужого ставлення. Було б дуже добре, якби 
нам вдалося подати це не просто для самих себе, а озвучити для світу, 
як ми сприймаємо нашого Генія і як його творчість звучить сьогодні і 
моделює лінію розвитку України. Тому підтримую обома руками про-
позиції пана Білецького. Результат буде залежати від того, наскільки 
активно кожен з нас відгукнеться, візьметься керувати секцією, допо-
може зібрати вчасно матеріали, щоб можна було їх вчасно перекласти». 

Завідувач відділу музикознавства ІМФЕ  Анатолій  Калениченко 
висловив свої міркування щодо почутого і запропонував створити сек-
цію «Шевченко і педагогіка». Він, зокрема, сказав: «Дуже важливо по-
рушувати ці питання, адже, як навчиш учня, студента, як подаси йому 
Шевченка, отак він його нестиме в собі ціле життя. А як же його викла-
дати, як його подавати, щоби молодь сприймала? Цю дискусійну тему 
кожен бачить по-своєму». 

А. Калениченко вважає слушною думку про те, що російськомовні 
твори Шевченка треба вивчати, про них треба писати. Проте він критич-
но висловився з приводу думки, що російськомовні твори мають пре-
зентувати Шевченка на міжнародному рівні: «Обов’язково мають бути 
якісні переклади. Адже, як правило, Шекспіра, Міцкевича, Бернса чита-
ють не в оригіналі. Світ їх знає за чудовими перекладами. А Шевченка у 
світі знають недостатньо. Тому одна із секцій чи підсекцій на Конгресі 
могла би називатися “Переклади Шевченка”. Це дуже важливо». 

Також А. Калениченко вніс пропозицію організувати на цю тему 
Інтернет-конференцію, щоб ті, хто не зможе приїхати на форум, змогли 
подавати туди свої матеріали, щоб інші мали можливість із ними озна-
йомитися. 

Оскільки наступного року у Львові «Записки НТШ» будуть при-
свячені саме Шевченку, науковець запропонував у певний спосіб ско-
ординувати ці два заходи. 

А. Калениченко запропонував ввести назви підсекцій, а саме: до 
мистецтвознавчої секції – «Шевченко і музика», «Шевченко і театр», 
«Шевченко і образотворче мистецтво», «Шевченко і кінематограф» 
або «Шевченко і екранні мистецтва» і т. д.; до етнологічної секції – 
«Шевченко і усна народна творчість», «Шевченко і матеріальна на-
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родна культура». Якщо обрати такий підхід, то, скажімо, етномузи-
кологи вирішили б, у якій секції їм виступати доцільніше – чи «Шев-
ченко і музика», чи «Шевченко і фольклор». Така структура могла б 
принести певну користь. 

«Гадаю, – заявив наприкінці виступу науковець, – що тематика 
голодомору (у зв’язку з 80-річчям трагедії) теж має бути представлена 
на Конгресі». Вона може бути репрезентована чи у вигляді круглого 
столу, чи у вигляді конференції.

Ганна Скрипник: «На мій погляд, слушною є пропозиція Анатолія 
Павловича щодо Інтернет-конференції, яку можна організувати вже на 
базі сьогоднішнього нашого зібрання, а також за матеріалами Конгре-
су. Це дасть можливість безпосередньо передати всі смислові акценти 
сьогоднішніх виступів». 

Доктор філологічних наук Черкаського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького Наталя Ярмоленко у своєму ви-
ступі зауважила, що доцільно було б створити секції із фольклористи-
ки, скажімо: «Т. Шевченко і теоретичні проблеми фольклористики», 
«Класичний фольклор і творча спадщина Шевченка», «Шевченко у 
парадигмі новітнього фольклору». З приводу популяризації творів 
Шевченка вона зазначила, що фольклористам з польової практики ві-
домі випадки, коли респонденти старшого віку знали твори Шевченка 
напам’ять. Утім, нині ситуація змінилася і часом під час фольклорного 
обстеження люди запитують, про якого Шевченка йде мова – про Ан-
дрія чи про Тараса. Отож, це привід серйозно думати, у який спосіб 
спадщину Шевченка популяризувати сьогодні для молоді.

Дослідниця зауважила, що на Конгресі не можна оминути й теми 
шевченкіани. Також доцільно було б торкнутися таких тем, як «Фольк-
лоризація творів Шевченка», «Література писемна і література усна». 
Н. Ярмоленко підтримала ідею про створення методичної секції, де б 
розглядалися питання про вивчення Шевченка не лише в школах, але і 
у Вищих навчальних закладах, адже це є наша етнопедагогіка. Тому до-
цільно поміркувати над висвітленням проблем етнопедагогіки та етно-
психології. «Можливо, – додала дослідниця, – це трохи дражливо, але 
чому б і ні? У темі “Психологія творчості Шевченка” необов’язково 
розглядати Шевченка під призмою фрейдистських теорій».

Проректор Донбаського державного педагогічного університету 
Сергій Швидкий висловився за формулювання напряму, який акцен-
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тував би увагу на вивченні мови Шевченка в контексті функціонуван-
ня сучасної преси, новітніх медіа, публіцистики тощо. Актуальною 
є також проблема «Шевченко і сучасна молодь». Тому він підтримав 
думки колег-освітян Орисі Демської та Володимира Білецького щодо 
використання інтернет-ресурсів для того, аби донести до молодої лю-
дини образ не того Шевченка, якого ми бачимо на грошових купюрах, а 
дійсно той справжній образ Шевченка, як його сприймали у свій час, – 
молодого академіка Петербурзької академії мистецтв. 

Директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітар-
ного університету Степан Шевчук висловився за відтворення шляхів 
буття Шевченка в Україні. На регіональному рівні така робота вже три-
ває. Так, силами очолюваного ним закладу підготовлено третій випуск 
«Шевченкові верстви на Волині» і збірник «Наша дума, наша пісня на 
волинських шляхах Тараса», де відображено маршрут Шевченка на цих 
теренах і те, як народ відгукується про Шевченка сьогодні, як сучасні 
види мистецтва відображують вшанування поета. 

Щодо педагогічних проблем учений зауважив, що починати вив-
чати Шевченка треба з дитячих садків. Отже, «Шевченко і діти» – 
ще один аспект досліджень – і педагогічний, і мистецький водночас. 
У Шевченковому «Букварі» лунає звернення до майбутньої України, 
звернення до освітян, бачення, якою має бути освіта, які ідеали мають 
закладатися в освіту. 

Нагадав С. Шевчук і роздуми Шевченка про музичні жанри в «Про-
гулке с удовольствием и не без морали», він дав оцінку діяльності шко-
лам: «школа, школа, как тебя перешколить» і у яких порушив питання 
про кобзарство, що стало візитною карткою України. У зв’язку із цим 
на секції музичної культури треба обов’язково розглянути аспект «Коб-
зарське мистецтво в інтерпретації Тараса Григоровича Шевченка».

Як керівник навчального закладу, котрий має багатий практичний 
досвід, С. Шевчук також висловив думку про відновлення Шевченків-
ських стипендій для студентів – для тих обдарованих молодих людей, 
які не тільки беруть участь у конкурсах на знання мови, але й про-
пагують Тараса Шевченка за кордоном. Візитівкою кожного конгресу 
може стати нагородження талановитої, не байдужої до Шевченкових 
ідей молоді. 

Порушивши питання щодо наповнення шевченківською тематикою 
інформаційного простору, С. Шевчук запропонував з 2014 року запо-
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чаткувати цикл спеціальних теле- або радіопередач «На шляху до Та-
раса Шевченка».

Директор Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хот-
кевича Національного технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», директор Харківського відділення Українського етно-
логічного центру ІМФЕ Михайло Красиков сказав: «Підтримуючи ко-
легу із Сум, хочу наголосити на тому, що потрібна історико-крає знавча 
секція. Нам конче необхідно мати уявлення про всі шевченківські міс-
ця, тобто будинки, пов’язані з життям і творчістю генія. Їх насправді 
не так багато, і вони далеко не всі в належному стані! Нещодавно я був 
на екскурсії в Лебедині, і гід, коли ми вже майже проїхали повз якийсь 
“модернізований” (здається, оббитий пластиком) старий будинок, 
сором’язливо сказала: “А отут зупинявся Шевченко”. Я навіть не впев-
нений, що там є меморіальна дошка (хоча вона там має бути!). Нам не 
запропонували вийти з автобуса (мовляв, там немає на що дивитися), 
а коли я попросив про це, то мені відмовили, зауваживши, що автобус 
уже далеко від’їхав... Ідеться про будинок Залеських, де в 1990-х роках 
ще був народний музей. На початку 2000-х його закрили, батареї для 
опалення вирізали і здали на металобрухт. Дім довго стояв зачинений 
і занехаяний, допоки його, довівши до критичного стану, не передали 
у приватну власність. Господар, незважаючи на наявність охоронного 
номера на будинку, розпоряджається майном на свій розсуд. А держав-
ні чиновники, як це часто трапляється, стоять осторонь від питання 
охорони пам’яток культури. 

Сумна доля ще одного шевченківського місця на Сумщині – садиби 
Хрущових поблизу Лебедина в колишньому Лохвині (нині – Лифино), 
куди й не думають везти екскурсантів: кажуть, що “музейчик”, який там 
був при інтернаті, також знищений (разом з інтернатом), а будиночок 
садівника, де кілька днів провів Тарас Григорович, у жахливому стані.

Отже, пропоную назву секції – “Проблеми дослідження, охорони та 
музеєфікації шевченківських місць в Україні і за кордоном”.

Музеєзнавчі аспекти даної проблематики теж вельми актуальні, 
оскільки музеєфікація багатьох шевченківських місць або не відпові-
дає сучасним вимогам, або концептуально й естетично є дискусійною, 
якщо не сказати – сумнівною». 

Керівник відділу Львівського музею народної архітектури та по-
буту Надія Боренько розкрила питання про зв’язок їхньої установи з 
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іменем Т. Шевченка: «Наш музей, який відображає народну архітектуру 
і побут Західної України, саме долею обставин називається Шевченків-
ським гаєм. У 1960-х роках були дуже великі мрії про те, щоб створити 
цілий шевченківський комплекс і щоб музей наш був складовою час-
тиною цього комплексу. Саме тому часто відвідувачі кажуть: “Ми іде-
мо в Шевченківський гай”, і це дуже знаменно. Свого часу Товариство 
Реріха подарувало нам скульптурне зображення Тараса Шевченка, яке 
стоїть у нас при вході. І хоча Шевченко ніколи не був у Західній Україні, 
однак у нас його ім’я є сакральним символом. Фактично вся визвольна 
боротьба, особливо у ХХ ст., проходила під знаком Шевченка.

Пропоную ввести секцію “Образ українського села у трактуванні 
Шевченка”, але не зводити його до примітивного вишукування етно-
графічних деталей (скажімо, у яку керсетку хто був одягнутий), а по-
казати Шевченка, який був задивлений у майбутнє, який вимріяв собі 
саме такий ідеальний образ села, до якого він прагнув. І тут принагідне 
таке зіставлення Шевченка-інтелігента, Шевченка-високомистецької 
людини, і Шевченка, у якому до кінця життя жили спогади, можливо, 
навіть ідеалізовані, про те село, з якого він вийшов. І саме таке тракту-
вання, очевидно, буде корисним для сучасної молоді, яка не надто вже 
розуміє село, яка більше розуміє міські перспективи культури. Власне, 
показати, що село може бути прогресивне, село може бути, було і є, і 
залишається носієм етнокультури. Видається, саме в такому плані тре-
ба ввести секцію “Образ українського села у творчості і трактуванні 
Шевченка”».

Викладач кафедри історії України Полтавського національного 
педагогічного університету Лариса Шаповал наголосила на значен-
ні малярської спадщини Шевченка: «Коли розкриваємо студентам ма-
теріальну й духовну культуру народу, то не можемо оминути важливі 
джерела, до яких, у тому числі, відносяться й офорти Шевченка. Тобто 
йдеться про його малярську спадщину, яка є надзвичайно важливою 
у вивченні народного побуту чи загалом народної культури українців. 
Тому пропоную торкнутися питання про малярську спадщину Шевчен-
ка як джерело вивчення національної культури».

Ганна Скрипник: «Думаю, пані Ларисо, що тематика з малярської 
спадщини випасти не може, оскільки, як ви бачите, до 200-річчя ми в 
ІМФЕ підготували до видання всю малярську спадщину. Зараз працює-
мо над 12-м томом, завершуючи цю справу. Сподіваюсь, до ювілею все 
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це вийде, і співробітники-образотворці Інституту будуть про це інфор-
мувати і відповідно інтерпретувати даний матеріал».

Доцент кафедри фольклористики Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка Олеся Наумовська, зважаючи на те, 
що питання щодо функціонування сучасного фольклору є дискусійни-
ми, запропонувала дуже лаконічну і просту назву секції – «Шевченко 
і фольклор». Зокрема, вона сказала: «Коли йдеться про якісь ємні наз-
ви, то, звичайно, сюди вже входить і фольклоризм у творчості Шевчен-
ка, і фольклоризація творчості Шевченка і т. д. Я вам зізнаюся, що не 
підтримую точки зору про те, що є класичний фольклор і є новітній 
фольклор, тому що фольклор – це живий комунікативний процес, ми 
не можемо його поділити. Останнім часом популярно, так би мовити, 
дотримуватися концепції російської школи щодо зарахування деяких 
зразків до фольклору. У нас, на жаль, також з’явилася ця тенденція, 
відтак нам, насамперед фольклористам, треба визначитися, що таке 
фольклор у світовому контексті і в сьогоденні, адже точки зору в цьо-
му питанні абсолютно різні. Тому я пропоную тему “Стан побутування 
фольклору Шевченкової доби і сьогодення”.

Ще одне, я б пропонувала також підключити до Конгресу політо-
логів, тому що Шевченкові “Вольні думи” – це, дійсно, дуже вагомо, 
особливо для нашого сьогодення. 

Гадаю також, що, окрім шевченківської проблематики, слід на Кон-
грес винести питання про стан і проблеми розвитку україністики в су-
часному світі, бо Конгрес дозволить провести широку дискусію довко-
ла злободенних і гострих питань про перспективи україністики».

Доцент кафедри теорії і історії мистецтв Харківської академії ди-
зайну і мистецтв Валентина Сушко ще раз наголосила на значенні ма-
лярської спадщини Шевченка і на необхідності вести мову про це на 
Конгресі в окремій секції: «Треба, щоб це був потужний напрям. Цікаве 
питання – чому ота дитина з Черкащини стає найулюбленішим учнем 
самого Брюллова? Згадаймо, Шевченко в “Щоденнику” пише, що як 
художник він ставить на собі хрест. Але погляньмо на його акварелі!.. 
Нехай сьогоднішній аквареліст спробує повторити цю просто феноме-
нальну точність. А ще Шевченко був чудовим офортистом, про що вже 
мовилося сьогодні. Він дістав визнання як офортист.

Також хочу підтримати думку про музейний аспект. Треба докла-
дати зусиль, щоб у музеях було і цікаво, і корисно. Тому гадаю, що 
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на Конгресі має бути окремий напрямок, який би розкривав актуальні 
питання презентації спадщини Т. Шевченка у музеях». 

Спираючись на досвід Харкова, де у травні започатковано день 
Міжнародного єднання українців, приурочений пам’яті Т. Шевченка, 
В. Сушко запропонувала порушити питання про оголошення Шевчен-
кових днів державними святами.

На думку відомого краєзнавця, дослідника, історика Вадима Ми-
цика, важливою є щоденна праця на українську духовність, на утвер-
дження української держави на цих засадах: «Я зі Звенигородки, із са-
мого центру Шевченкового краю, звідти, де визрів дух, який тримав 
Україну як націю. Його дух зараз має тримати нашу державу. Адже Та-
рас Шевченко – це великий державотворець, і з цього треба починати. 
Він – велет українського народу, який заклав підвалини національної 
свідомості. І треба повести таку політику в державі, коли культурний 
спадок Шевченка буде осявати і наснажувати українців, підносити їх у 
мові, у культурі, бо то основа буття нації».

Доцент кафедри історії Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького Андрій Темченко наголосив на потре-
бі запровадити навчально-методичні комплекси, що містили б серед 
інших і теми, дотичні до постаті та творчості Шевченка, тому бажано 
організувати методичну секцію на Конгресі: «Моя пропозиція полягає 
в тому, щоб за результатами роботи Конгресу було підготовлене відпо-
відне звернення до Міністерства освіти та науки України щодо впро-
вадження навчально-методичних комплексів за такими напрямами, як 
історія, українська мова та література, етнографія, фольклористика, 
образотворче мистецтво. Це теми, що пов’язані з постаттю і творчістю 
Шевченка. Одне із завдань цієї методичної секції, яка буде працювати 
під час Конгресу, має полягати в тому, щоб ці теми окреслити і підго-
тувати відповідні матеріали для вчителів шкіл, інформаційні матеріали 
для викладачів вишів. І дуже важливо, щоб вони були узгодженими для 
всіх областей України».

Відомий кінознавець, голова спілки кінематографістів Сергій 
Тримбач висловив думку, що Шевченка немає в більшості секторів 
сучасної культури і масової свідомості, тому цю тему варто порушити 
на Конгресі: «Скільки б ми, власне, не досліджували (а це треба ро-
бити), проте це будуть радощі інтелектуальні. А треба, щоб був фільм, 
бажано навіть серіал, звісно ж, якісний. А для цього потрібні мобілі-
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зація, проробка серйозна. Зараз триває робота над фільмом Михайла 
Іллєнка, але він, по-моєму, буде трохи відсторонений. Особливо нині 
турбує молоде покоління, інтелектуальний рівень кіно. І тому потріб-
но, щоб інтелектуали до цього підключалися. Можливо, це може стати 
одним із питань, що порушуватимуться на Конгресі. Ідеться про отакі 
інтелектуальні штурми масової культури з Шевченковим іменем, тому 
що Шевченка влада боїться, він не подобається владі. Його і прості 
люди не дуже іноді розуміють, ідеться не про фольклорний аспект, а 
про звинувачення в тому, що він максимально вимогливий. Мовляв, 
він як Пророк певною мірою сердитий. А як же тоді те, що ми вимо-
гливі до Президента чи ще до когось із владоможців? Однак до себе 
ми не вимогливі. Ми дуже задоволені, що ми – українці – найкращий 
народ у світі. А Шевченко так не вважав. Якщо ми найкращі, чому ми 
так погано живемо? Тому Шевченка не дуже приємно читати, з ним 
“некомфортно”. Це зрозуміло. Але це обставина, яку треба викорис-
тати. Ми говорили про те, що він державо творець. Так, але держава 
не твориться в комфортних умовах, на жаль чи на щастя. Шевченко – 
це передусім “міфічна хмара”, масив, сузір’я... Але “як масову свідо-
мість туди запустити” – оце є проблема. Ми можемо стверджувати, 
що, дійсно, Шевченка немає в більшості секторів масової свідомос-
ті. І це є проблема, яку я, власне, пропоную включити в обговорення  
на Конгресі». 

Професор кафедри новітньої української літератури Київського на-
ціонального університету Надія Гаєвська щодо майбутньої тематики 
Конгресу зауважила, що існує величезна література про Т. Шевчен-
ка, яку слід систематизувати, пуб лікувати, вивчати й популяризувати: 
«Шевченкознавство в наш час є окремою потужною науковою галуззю, 
яка вимагає гідної репрезентації. Тому важливо сформувати відповід-
ну секцію під назвою “Історія та сьогодення українського шевченко-
знавства”».

Завідувач кафедри Українсько-американського гуманітарного ін-
ституту «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» 
професор Наталія Малинська у своїх пропозиціях щодо шевченків-
ської тематики підкреслила, що, на її думку, цікавою та актуальною 
може бути тема «Міфопоетичні парадигми в поезії Т. Шевченка»; трак-
тування спадщини поета саме в такому ракурсі є актуальним і перспек-
тивним як в Україні, так і за кордоном. 
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Завідувач відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ, доктор мисте-
цтвознавства, шевченкознавець Дмитро Степовик зазначив, що хоча 
про Т. Шевченка написано сотні книг і тисячі статей, але тема його 
ставлення до християнства, особисте вірування, належність до однієї з 
течій християнства (православ’я, католицизм чи протестантство) май-
же не висвітлена в українському шевченкознавстві і поверхово та непо-
слідовно висвітлена в шевченкознавстві української діаспори.

Сьогодні дуже важливо в цій темі підкреслити такі моменти: 
контро версії Шевченкової віри; свідчення сучасників про те, у що і як 
вірив Шевченко; ставлення Шевченка до московського православ’я; як 
представлено християнство в «Кобзарі»; переспів Шевченком проро-
чих книг з Біблії; згадки про свою віру в щоденниках та листах; про-
тилежні оцінки Богородиці Марії в Шевченковій поемі «Марія»; ін-
терпретація Шевченком християнських цінностей у його малярстві та 
графіці, зокрема в серії «Притча про блудного сина». На його погляд, 
важливо обговорити питання про те, як у сучасній науці правильно, без 
упереджень трактувати християнство, яке сповідував Шевченко.

Президент Української секції Міжнародної асоціації арт-критиків 
АІСА під егідою ЮНЕСКО, член Національної спілки художників 
України Зоя Чегусова висловила такі міркування: «Шановне товари-
ство, неможливо уявити Конгрес, присвячений великому поету і худож-
нику, академіку офорта, неперевершеному графіку, без такої потужної 
секції, присвяченої темам “Шевченко і народне мистецтво”, “Шевчен-
ко і образотворче мистецтво”, тому що художня творчість, поетична 
творчість, художня спадщина, сама непересічна особистість Тараса 
Шевченка, великого Пророка, незмінно надихали і майстрів народного 
мистецтва, і майстрів професійного декоративного мистецтва, образо-
творців, починаючи з кінця ХІХ ст. і до початку ХХІ ст. Хоча й з’явилося 
безліч творів, присвячених Тарасові Шевченку, написано багато пор-
третів і встановлено йому пам’ятники, але цей Конгрес і робота саме 
цієї секції – прекрасна нагода розібратися, проаналізувати, дослідити, 
представити світу справжні, вершинні здобутки мистецької шевченкіа-
ни, які є перевагою високого професіоналізму. Я вважаю, що саме це є 
метою і завданням секції народного і декоративного мистецтва. Ми ко-
лективно цілим відділом вирішили запропонувати такі теми для секції: 
“Художньо-поетичний геній Тараса Шевченка як невичерпне джерело 
для творчих інспірацій, рефлексій майстрів народного і професійного 
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декоративного мистецтва”, “Постать Тараса Шевченка як духовний 
орієнтир творчості майстрів народного мистецтва кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.”, “Художньо-стилістична своєрідність мистецької шевченкіани 
майстрів народного і професійного мистецтв ХХ ст.”».

Завідувач відділу етномузикології ІМФЕ, професор  Михайло 
Хай запропонував розглянути на Конгресі тематику «Шевченко і коб-
зарство». Він також висловив думку, що на різних наукових заходах 
бракує тематики на етномузикологічні теми, тому необхідно розпо-
чати дискурси на предмет Шевченкових музично-фольклористичних 
візій, оскільки це важлива складова його поетичної творчості. 

Завідувач кафедри історії науки і техніки Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» професор Володи-
мир Скляр зауважив: «Цілком справедливо, що чільне місце в діяль-
ності Конгресу МАУ в жовтні 2013 року буде належати постаті Вели-
кого Кобзаря. Напередодні 200-річчя з дня народження Тараса Григо-
ровича велич його доробку важливо донести до всього українського 
загалу. Шевченко не лише поет і художник, він дійсно став фундатором 
української нації. Тому його вплив на формування етномовної ідентич-
ності українців став вирішальним. І не лише для його сучасників, але й 
для наступних поколінь українців.

З погляду сучасної української етнології ця постать залишається не 
повністю розкритою. Тому на Конгресі варто створити окрему секцію 
“Вплив Шевченка на формування української етномовної ідентичнос-
ті”. На ній можливе обговорення такої тематики: “Розуміння Шевчен-
ком унікальності феномену України (територія, етнос, мова)”, “Етнічна 
проблематика у творчості Шевченка”, “Українська мова як визначаль-
ний чинник українства у творчості Шевченка”, “Асиміляційні проце-
си в українському середовищі (в оцінці Шевченка)”, “Відображення у 
творчості Шевченка толерантного ставлення до інших етносів ”, “Шев-
ченко як етнограф”, “Значення доробку Шевченка для формування 
української ідентичності його сучасників”, “Значущість доробку Тара-
са Шевченка в розвитку української соціогуманітаристики”, “Шевчен-
ко і сучасна Україна (її етномовне середовище)”».

Директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України 
Микола Железняк підтримав тематику жовтневого Конгресу Міжна-
родної асоціації україністів, пов’язану з 200-річчям від дня народжен-
ня Тараса Шевченка: «Це, дійсно, велика дата. Це дата, яка, очевидно, 
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дозволить усім нам, українцям, до яких (тоді ще були “не сущих”) ко-
лись звертався Тарас Шевченко, подивитися на цю постать по-новому, 
якось, можливо, по-іншому її оцінити й усвідомити. Не хочу казати ба-
нальних фраз, але, безперечно, це абсолютно знакова фігура, це фігура, 
під промінням якої ми живемо вже не одне століття – багато написано 
про Шевченка, багато пам’ятників йому поставлено, його ім’ям назва-
но вулиці, міста, різні інші географічні об’єкти. 

Кілька слів про “Словник Шевченка”. Це була фактично перша  
персональна енциклопедія в Радянському Союзі (Україна на той час 
входила до складу Радянського Союзу). Проте московське керівництво 
не дозволило назвати це видання “енциклопедією”, тому що це була 
власне задумана і створена “шевченківська енциклопедія”. На той час 
не було енциклопедій Пушкіна, не було енциклопедій Лермонтова... 
І ось як же це так? Титульна російська нація не має персональних ен-
циклопедій, а тут Шевченко буде мати. Тому дозволили видрукувати 
двотомний “Шевченківський словник” (добре, що хоч так). Нині вже 
Інститут літератури видав перших два томи “Шевченківської енцикло-
педії”. І це дуже добре, хоча й лунають певні вельми критичні заува-
ження... Утім, це вже певне досягнення, певний зріз шевченко знавства, 
тобто певний підсумок усього шевченкознавства.

Дуже цікаво, як Україна представлена в інших енциклопедіях і, зо-
крема, як представлений Шевченко. Це тема, над якою я планую по-
працювати більш детально. І ось побіжне ознайомлення дає такі цікаві 
моменти. Звичайно, в радянських енциклопедіях, зокрема “Большой 
советской энциклопедии”, і в дорадянських енциклопедіях Шевченко 
представлений досить повно, широко і т. д. Звісно, що в усіх енцикло-
педіях радянських республік, у тому числі і в УРЕ, є ідеологічний чин-
ник. Шевченко представлений насамперед як борець проти самодер-
жавства, проти царизму, клерикалізму і т. д. (усіляких “ізмів”). Проте не 
завжди адекватно представлена, скажімо, творчість поетична або твор-
чість мистецька. А шевченко-художник? Інтернет-мережа повідомляє, 
що художник Шевченко належить до сотні найбільш відомих худож-
ників світу, його картини дуже дорого цінуються – а це є показовим. 
Зауважмо, Шевченка ніхто “не розкручував”. Адже сучасні художники, 
як відомо, займаються піаром, “розкруткою” і т. д., вони є модні, на них 
працюють цілі індустрії “Паблік Рілейшн”... А на Шевченка ніхто не 
працює, на нього працює тільки його творчість, його роботи. І знову ж 
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таки, безперечний факт, визнаний усіма мистецтвознавцями, що Шев-
ченко – це зачинатель реалістичного напряму і, очевидно, не тільки в 
українському мистецтві, а і в загальноросійському (в імперському ро-
зумінні) мистецтві. 

Цікаво подивитися, як Шевченко представлений у галузевих енци-
клопедіях. Наприклад, енциклопедія “Українська мова” подає статтю 
“Шевченко” (автор Русанівський). До речі, авторство теж цікаве – хто 
пише про Шевченка? Тобто, з одного боку, це можуть бути цілком ви-
падкові автори, з другого – це можуть бути маститі автори. Зараз важ-
ко однозначно сказати, адже я ще не закінчив роботи над цією проб-
лемою, але в радянський період автора вибирали, щоб це була відома 
людина, яка б на той час займала якусь певну посаду, – або директор, 
або якийсь академік і т. д. Є велика стаття про Шевченка в російській 
“Театральной энциклопедии”, але в музичній – немає. Для мене це було 
певне здивування. Адже чимало творів Шевченка покладено на музику. 
Цікаво, наприклад, що про Шевченка пише юридична енциклопедія; а 
політологічна – статті про нього не дає. Якими принципами керувалися 
укладачі цих енциклопедій? Гадаю, у будь-якій галузевій енцикло педії 
(не йдеться про природничі чи технічні енцикло педії), насамперед гу-
манітарного або соціально-історичного спрямування, постать Шевчен-
ка мусить бути, тому що це велике суспільне явище. Адже Шевченко у 
своїй творчості порушував певні суспільні закони взаєможиття. Навіть 
його “Чи діждемось ми Вашингтона зі своїм праведним законом…” – 
це вже є аргумент для того, щоб помістити статтю про Шевченка. Але 
як помістити? Наскільки вдавалося нашим укладачам енциклопедій 
знайти автора, наскільки вдалося, скажімо, розкрити той чи інший ас-
пект творчості Шевченка, на мій погляд, це досить цікаво.

Надзвичайно цікаве і важливе питання про представлення Шев-
ченка в енциклопедіях інших країн світу. Наприклад, у “Британіці” 
є невеличка стаття про Шевченка, у Брокгаузенівській енциклопедії 
є стаття про Шевченка, є стаття в португальській енциклопедії, в іс-
панській і т. д. Нині інформаційна ситуація у світі дуже змінилася, 
багато людей взагалі користується лише електронними інформацій-
ними ресурсами. Зараз, скажімо, “Вікіпедія” дуже швидко розвива-
ється і т. д. Проте для багатьох дослідників критерій об’єктивності – 
це енциклопедія. Від того, як представлений Шевченко в тій чи інший 
національній енцикло педії, і залежить відповідне реноме, відповідне 
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ставлення людей до України в цілому. Знову ж таки, якщо говори-
ти про “Вікіпедію”, то я боюся помилитися, але, здається, що біль-
ше тридцяти різномовних версій про Шевченка у ній існує. Є дуже 
детальні версії, є з ілюстраціями, адже його картини дуже популярні 
(наприклад, “Катерина” є майже в кожній національній версії). Є, ска-
жімо, обкладинки перших видань “Кобзаря”, портрет. Представлена 
непогана бібліографія у деяких статтях. Утім, на жаль, є і примітивна  
інформація. 

Очевидно, на Конгресі буде зачіпатися проблема “Шевченко і світ” 
(колись Іван Михайлович Дзюба робив таку доповідь). І, мабуть, буде 
стояти питання про те, як Шевченко представлений в інших народів, у 
різних виданнях, зокрема в енциклопедичних. Отже, пропоную в рам-
ках Конгресу провести Міжнародну конференцію (це вже буде наша 
третя конференція) “Українська енциклопедистика”. І одним з напря-
мів нашої розмови якраз і буде тема “Шевченко в енциклопедичних 
виданнях”». 

Завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН 
України Валерія  Смілянська та вчений секретар цього Інституту 
Олександр  Боронь запропонували на розгляд та обговорення учас-
ників Конгресу теми «Творчість Тараса Шевченка в контексті доби» 
та «Спадщина Тараса Шевченка: сучасне прочитання» – літературні та 
мистецтвознавчі студії.

Ганна Скрипник підвела підсумок наради і запропонувала створи-
ти редакційну групу для узагальнення матеріалів наради й окреслення 
пріоритетних напрямків і проблем роботи VIII Конгресу. За пропози-
ціями учасників наради було прийнято рішення винести на розгляд і 
обговорення учасників VIII Конгресу МАУ такі пріоритетні теми: 

1. «Т. Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та 
сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка);

2. «Вітчизняна та зарубіжна україністика на рубежі століть»;
3. «Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: відображення та інтерпре-

тації в історії, літературі та мистецтві»;
4. «Українська енциклопедистика».
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ХРОНІКА

Збори Національної асоціації україністів

На початку червня 2013 року в Києві відбулися збори Національ
ної асоціації україністів (НАУ), присвячені переобранню її голови. 

На зборах були присутні представники різноманітних україніс-
тичних осередків (університетів та інститутів, кафедр і факультетів). 
Тут, зокрема, тут були науковці з Києва, з інститутів Академії наук 
(І. Гнатюк, К. Городенська, А. Кудряченко, С. Тримбач та ін.), Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка (В. Сергійчук, 
Л. Шевченко, О. Наумовська, В. Радчук), Києво-Могилянської академії 
(О. Демська) та ін. Прибули також делегації з різних областей України: 
Н. Ярмоленко, А. Темченко (Черкаський національний університет іме-
ні Богдана Хмельницького), Ю. Русанов (Чернігівський національний 
педагогічний університет імені Тараса Шевченка), С. Шевчук (Рівнен-
ський державний гуманітарний університет), В. Кушнір, Н. Петрова 
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(Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), С. П’ятаченко 
(Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макарен-
ка), О. Білецький (Донецький національний технічний університет), 
С. Швидкий (Донбаський державний педуніверситет), В. Сушко (Хар-
ківська державна академія дизайну і мистецтв), В. Скляр, М. Красиков 
(НТУ «Харківський політехнічний інститут», Н. Боренько (Музей на-
родної архітектури та побуту у Львові), Л. Шаповал (Полтавський на-
ціональний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка), краєзнавець, 
заслужений працівник культури України В. Мицик (Черкаси) та ін.

У звітній доповіді голова НАУ Галина  Бондаренко зазначила: 
«Оскільки діяльність Національної асоціації україністів у складі Між-
народної асоціації україністів детально висвітлювалася на сторінках 
сайту МАУ і на web-сторінці нашого Інституту, то я зупинюся лише 
на основних напрямах діяльності НАУ і назву найбільш важливі за-
ходи, які відбулися за цей час. Пріоритетними напрямами роботи На-
ціональної асоціації україністів, як і раніше, були: розвиток україно-
знавчих студій в Україні, сприяння поширенню знань про Україну та 
наукових досягнень української науки за межами України, координа-
ція наукової діяльності україністів в Україні, підтримка культурних і 
наукових ініціатив україністів інших країн. Свідченням результатив-
ності наукових досліджень у тій чи іншій галузі є їх практичне втілен-
ня та громадський резонанс на наукові події. Тому Національна асо-
ціація україністів намагалася, починаючи уже з кінця 2008 року, коли 
після чергового конгресу україністів я була обрана на посаду голови 
асоціації, проводити науково-практичні конференції, присвячені важ-
ливим проблемам соціально-політичного життя в Україні. Зокрема, 
упродовж звітного періоду разом з МАУ були проведені конференції 
“Сучасне українське село: економіка, демографія, соціокультурні па-
раметри”, “Уроки українського державотворення: здобутки та втра-
ти”, а також низка круглих столів (з проблем політичного русинства 
та ін.). До участі в цих заходах, присвячених таким значимим для 
сучасного українського соціуму питанням, окрім науковців, вдалося 
залучити працівників відповідних міністерств і відомств, народних 
депутатів, політологів, представників сільської інтелігенції. Інакше 
кажучи, це були заходи, які не лише сприяли пошукам міждисциплі-
нарних підходів до наукового вирішення проблем, але й дозволили 
намітити ряд практичних заходів з їх ліквідації. 
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Звіт голови НАУ та його обговорення. Київ. 2013 р.

Звіт голови НАУ Г. Бондаренко

Вченіукраїністи – учасники зборів (зліва направо): проф. С. Шевчук, 
проф. Ю. Русанов, проф. С. Швидкий, проф. Л. Шаповал

Виступ проф. В. Радчука
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Виступ Н. Ярмоленко

Виступ В. Кушніра

Виступ М. Красикова

Обговорення кандидатури Л. Мушкетик на посаду  
голови НАУ. Київ. 2013 р.

Виступ О. Дем
ської 
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Обговорення звіту голови НАУ. Київ. 2013 р.

Виступ С. П’ятаченка

Виступ Н. Боренько

Виступ І. Гнатюк
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У 2009 році з нагоди відзначення 175-річчя від дня народження 
Павла Чубинського з ініціативи Національної асоціації україністів 
була проведена низка науково-практичних конференцій під загальною 
назвою “Духовна спадщина народу в освітньому та виховному проце-
сах сучасної школи”, які пройшли в загальноосвітніх школах і вишах 
Рівненської, Кіровоградської, Волинської та Київської областей. Під 
час конференцій, у яких взяли участь науковці, письменники, політи-
ки, працівники культури, відбувалися презентації українських науко-
вих і художніх видань, кінофільмів для учнів, студентів та працівни-
ків освіти.

Спільно з МАУ Національна асоціація проводила заходи на під-
тримку україністичних студій за межами України, зокрема в Угор-
щині, Польщі та Росії. Результатом співпраці нашої асоціації з росій-
ськими колегами стало спільне видання наукових збірників, моно-
графій, а саме: “Україністика в Росії: історія, стан, тенденції розвит-
ку” (2010), “Українці Башкирії. Дослідження і документи” (у 2 т., 
2011), періодичного видання “Кубань – Україна: історико-культурні 
паралелі” (2009–2013). Особисто мною були проведені експедиції з 
вивчення ідентифікаційних процесів, дослідження традиційного по-
буту та культури українців Башкортостану, Кубані, Бєлгородщини, 
Стародубщини. Як результат, зібрано значний масив оригінального 
фольклорно-етнографічного матеріалу, який уперше введено до нау-
кового обігу.  

Національна асоціація україністів разом з МАУ надавали постій-
ну інформаційну підтримку різним заходам україністичного спряму-
вання в Україні та за її межами. У цьому можна переконатися, пере-
глянувши матеріали в рубриці новин на сайті Міжнародної асоціації 
україністів. Особисто я займалась організацією виставки “Україн-
ська вишивка Кубані”, на якій були представлені роботи вишиваль-
ниці з Краснодарського краю Галини Палиці (Київ, Музей книги і 
книгодрукування, 2009 р). У межах програми координації наукових 
студій з україністики нами підтримувалися регіональні історико-крає- 
знавчі, етнографічні дослідження. З метою привернення уваги гро-
мадськості до проблем духовності сучасного суспільства представ-
ники Національної асоціації україністів брали участь у передачах 
регіональних телеканалів, зокрема, у Харкові, Кіровограді, Чернігові 
та Рівному. Матеріали цих прес-конференцій можна знайти в мережі 
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Інтернет. Презентації результатів нашої наукової діяльності в сучас-
них засобах масової інформації дозволяє своєчасно інформувати про 
них громадськість. 

З метою залучення студентської молоді до наукових україністич-
них студій були заплановані та проведені науково-практичні семінари 
“Сучасні форми трансляції етнокультурної спадщини народу” в укра-
їнських вишах, зокрема Харківській академії мистецтв та дизайну, 
Сумському державному педагогічному університеті, Слов’янському 
державному педагогічному університеті, Полтавському педагогічному 
університеті. Такі семінари, що ознайомлювали студентів з науковими 
досягненнями, сучасними формами презентації етнокультурної спад-
щини, і становлять практичний аспект нашої діяльності. Національ-
ною асоціацією україністів також зверталась увага на підтримку студій 
з відновлення й повернення історичної пам’яті народу, з її збереження. 
Зокрема, після тривалого замовчування значення для української на-
уки та культури імен Софії Терещенкової та її брата Каленія на кошти, 
зібрані науковцями МАУ, було споруджено й відкрито пам’ятник на їх 
могилах у місті Звенигородці Черкаської області. 

Національна асоціація україністів долучилася до підготовки спеці-
ального видання “Наукові записки Міжнародної асоціації україністів” 
(2013), підготовки міжнародних наукових конференцій, у тому числі й 
за межами України. Якщо коротко підсумувати діяльність Національ-
ної асоціації україністів за цей час, то можна дійти висновку, що доби-
ралися саме такі форми роботи, які б посилили практичний аспект на-
укових досліджень, сприяли ознайомленню громадськості з результа-
тами наукової діяльності, пошуку сучасних форм презентації наукових 
досліджень. Хочу зазначити, що більшість із цих заходів не передбача-
ли жодних фінансових вливань і проводилися на громадських засадах. 
Дякую за увагу».

В обговоренні звіту виступили Г. Скрипник, Ю. Русанов, В. Куш-
нір, Л. Шаповал, В. Радчук та ін., які високо оцінили роботу Г. Бон-
даренко, зокрема її активну діяльність у регіонах, високий фаховий 
рівень, надану допомогу при проведенні різноманітних заходів тощо.

Галина Бондаренко у зв’язку з певними родинними обставинами 
вирішила скласти із себе повноваження голови НАУ, тож голова зібран-
ня Г. Cкрипник запропонувала висунути кандидатуру, яка б відповідала 
покладеним на неї обов’язкам. Професор О. Демська (Києво-Могилян-
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ська академія) запропонувала на цю посаду Лесю Георгіївну Мушке-
тик, яка є провідним науковим співробітником Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології НАН України, що тривалий час 
є провідним осередком українознавства, його видавничим центром, і 
який репрезентує цілий спектр наук – філологічних, історичних, мис-
тецтвознавчих. Цю пропозицію підтримала завідувач кафедри КНУ 
Л. Шевченко, яка додала, що Леся Мушкетик є доктором філологічних 
наук, автором кількох монографій з фольклористики та перекладознав-
ства, укладачем українсько-угорського тезаурусного словника. Вона є 
людиною фаховою, авторитетною, володіє організаторськими здібнос-
тями, які сприятимуть об’єднанню не лише україністів у самій Україні, 
але і їхнім зв’язкам із зарубіжжям.

Оскільки інших пропозицій щодо кандидатури на голову НАУ не 
надійшло, то слово для виступу взяла Леся Мушкетик, яка розповіла 
про свою наукову та творчу діяльність. Вона зазначила, що свого часу 
працювала на різних теренах україністики, славістики, міжнародних 
зв’язків, зокрема, окрім роботи в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, за суміс-
ництвом очолювала кафедру в Київському національному університе-
ті, була доцентом КНУ, знайома з багатьма викладачами, науковцями, а 
також викладала українську мову за кордоном. Вона брала участь у ба-
гатьох міжнародних форумах, підтримує зв’язки з відомими зарубіж-
ними україністами, нині готується до конференції у Свиднику (Словач-
чина). А ще вона є фаховим перекладачем з угорської мови (наукові та 
художні тексти), членом Національної спілки письменників України, 
Спілки письменників Угорщини. Л. Мушкетик також розповіла про 
свій досвід редакційної роботи, адже вона займалася підготовкою ба-
гатьох видань та перекладів, зокрема є заступником відповідального 
редактора збірника «Слов’янський світ». Тож за умови обрання вона 
обіцяє всі сили віддати підготовці майбутнього форуму і бути достой-
ним керівником НАУ.

В обговоренні кандидатури Л. Мушкетик взяв участь С. Швидкий, 
який зазначив, що Леся Георгіївна є фахівцем високого рівня, комуні-
кативна, знає достатньо мов, має хороші міжнародні наукові зв’язки, 
людина надзвичайно відповідальна. Він попросив присутніх підтрима-
ти цю кандидатуру.

Заступник директора Інституту української мови І. Гнатюк засвід-
чила те, що Л. Мушкетик має позитивний імідж серед науковців, вона є 
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також славістом, лексикографом, солідним ученим; її українсько-угор-
ський тезаурусний словник (у співавторстві) є фундаментальним, цін-
ним і потрібним у наш час виданням. Вона вважає, що Леся Георгіївна 
відповідає вимозі авторитетності, а колеги її підтримають і раді будуть 
з нею співпрацювати. Професор С. Шевчук з Рівного відзначив, окрім 
професійного, фахового, ще й гуманістичний і людяний рівень Мушке-
тик, указав на її організаційні здібності.

Кандидатура Лесі Георгіївни Мушкетик була поставлена на за-
гальне голосування, яке виявилося одностайним. Президент МАУ 
Г. Скрипник привітала Л. Мушкетик на високій посаді і висловила 
сподівання на її підтримку в роботі МАУ. Вона побажала Л. Мушке-
тик наполегливості, самовіддачі на цій громадській роботі, адже до-
слідниця має виправдати надії вітчизняних україністів. Леся Муш-
кетик подякувала за довіру і звернулася до присутніх із проханням 
мобілізувати всі сили на проведення VIIІ Конгресу україністів на ви-
сокому рівні. Ганна Скрипник у підсумковому слові ознайомила при-
сутніх з планом організаційних заходів на найближчу перспективу та 
подякувала всім за участь у нараді і працю на ниві україністики.

***
Мушкетик  Леся  Георгіївна 

(25.09.1955) закінчила Київський на-
ціональний університет імені Тараса 
Шевченка (далі – КНУТШ). З 1978 року 
працює в Інституті мистецтвознав-
ства, фольк лористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Нині – 
доктор філологічних наук, провідний на-
уковий співробітник відділу мистецтва і 
народної творчості зарубіжних країн.

У різні періоди працювала за суміс-
ництвом у КНУТШ доцентом та завіду-
вачем кафедри, у 1994–1997 роках викла-
дала українську мову в Дебреценському 
університеті ім. Л. Кошута (Угорщина).

Основна наукова тематика: історія науки, українська та зарубіжна 
фольклористика; антропоцентризм народної казки Українських Кар-
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пат; фольклор порубіжжя: українсько-угорські взаємовпливи у фольк-
лорі Закарпаття; зарубіжна україністика та славістика; перекладознав-
ство (науковий та художній переклад).

Автор монографій: «Славістична фольклористика в Угорщині (кі-
нець ХІХ – ХХ ст.)» (1992); «Переклад з угорської на українську мову: 
теоретичні узагальнення і практичний досвід» (2006); «Людина в на-
родній казці Українських Карпат» (2010); «Фольклор українсько-угор-
ського порубіжжя» * (2013).

Автор розділів у колективних монографіях: «Художні та наукові 
картини світу ХХ ст.: до 110-ї річниці М. Рильського» (2006); «Українське 
порубіжжя: історія, етнокультурний розвиток, проблеми ідентифікації» 
(2011); «Мистецтво та фольклор слов’ян у європейському контексті» 
(2012); «Сучасна фольклористика європейських країн» (2013).

Автор 160 наукових статей, опублікованих в Україні, Угорщині, 
Польщі, Словаччині, Болгарії, Білорусі, Росії, Румунії.

Укладач (у співавторстві) угорсько-українського тезаурусного 
словника: «Magyar-ukrán szótár. Угорсько-український словник / szerk. 
I. Udvari; főmunkatárs: I. Kótyuk; munkatársak: A. Hegyes, L. Musketik» 
(Ніредьгаза, 2005. – Т. I : A–Ly. – 916 с.; Т. 2 : M–Zs. – 717 с.).

Укладач та автор приміток до збірки: «Ukrán folklór – Україн-
ський фольклор. Тексти» (Ніредьгаза, 1994); Укладач, автор вступної 
статті (разом з Л. Вахніною, В. Юзвенко), статті до збірки науко-
вих праць: «Під одним небом: фольклор етносів України» (1997); Укла
дач, автор вступних статей та перекладач двомовної збірки казок: 
«Ritkaszép magyar népmesék – Угорські народні казки рідкісної краси» 
(2003) та збірки «Угорські казки» (2010). Науковий координатор та 

* Мушкетик Л. Г. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. – К. : Україн-
ський письменник, 2013. – 496 с.

У монографії розглянуто етнофольклорні взаємовпливи в народній культурі 
Закарпаття як самобутнього історико-культурного регіону. У  книзі висвітлено 
регіонально-локальну специфіку фольклору краю в межах окремих жанрових 
груп  – народної пісенності, народної прози; проаналізовано угорські запози-
чення в уснопоетичній творчості українців-русинів; виокремлено їх типи і фор-
ми; з’ясовано модифікації в мові-приймачі. Окремий розділ присвячено обра-
зам відомих діячів угорської історії  – королю Матяшу Корвіну, князю Ференцу 
Ракоці ІІ, Лайошу Кошуту – в українському фольклорі. У праці також простежено 
історію фольклористики краю  – від найдавніших часів до сучасності (зокрема, 
збирання, систематизацію та публікацію, дослідження усної словесності).
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перекладач угорського спецвипуску журналу «Народна творчість та  
етнографія» (2006. – № 4).

Брала участь у численних міжнародних форумах та конференціях, 
зокрема в Міжнародних конгресах україністів (2002, 2005, 2008), сла-
вістів (1990, 1998, 2009), угрознавців (1991, 2002, 2007).

Заступник відповідального редактора щорічника «Слов’янський 
світ».

Член Міжнародного угрознавчого товариства (Будапешт), інозем-
ний член Угорського етнографічного товариства.

Перекладач, член Національної спілки письменників України та 
член Спілки письменників Угорщини.

Переклала з угорської українською мовою наукові монографії: 
А. Гьорьомбеї «Історія угорської літератури» (1998), Л. Коша «Чиї ви 
сини: огляд угорської етнографії» (2003); підбірку наукових статей до 
видання «Сучасна зарубіжна етнологія» (2011, т. 2); художні книги: 
Е. Яніковскі «Я і мій дитячий садок» (1987), А. Лукс «Нічна “коректу-
ра”» (1988), Т. Залан «Котидзьобик Хі-Ба» (1991), Е. Галгоці «Церква 
святого Христофора» (1990), Е. Фейеш «Добривечір, літо, добривечір, 
кохання» (1990), В. Чаплар «Грошей, та чимбільше» (1994), Д. Косто-
лані «Нерон, кривавий поет» (1995), І. Еркень «Тоти» (2010), Т. Дері 
«Любий бо п-е-ер» (2011), «Угорські казки» (2003, 2010); низку на-
укових статей до часописів «Народна творчість та етнологія», «Все-
світ» та ін.

***

Конференція у Свиднику

14–16 червня 2013 року в м. Свиднику (Словаччина) на базі міс-
цевого Музею української культури відбулася Міжнародна  наукова 
конференція «Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, 
матеріальна та духовна культура» (з нагоди 120-ї річниці заснування 
Словацького національного музею) *. 

14 червня відбулося урочисте відкриття конференції та пленарне за-
сідання, яке вів директор Музею української культури у Свиднику, відо-

* Конференція є п’ятою в низці подібних, що проводилися в Польщі та Сло-
ваччині.
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Учасники конференції

Виступ місцевого самодіяльного колективу

Представники україн
ської делегації Л. Муш
кетик, Н. Студенець. 
Виголошення вітально
го слова від президента 
МАУ Г. Скрипник

Конференція у Свиднику. 2013 р.
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мий етнолог, доктор історичних наук Мирослав Сополига. З доповідя-
ми виступили: ректор Поморської Академії в Слупську Роман Дрозд; 
професор Зеленогурського університету Богдан Галчак; директор НДІ 
україністики ім. М. Мольнара Ужгородського національного універси-
тету проф. Любомир Белей. Присутніх також привітали: Генеральний 
Консул України в Словаччині проф. Ольга Бенч; голова товариства ру-
синів Сербії Янко Рамач; мер м. Свидника Ян Голодняк; завідувач відді-
лу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України у Льво-
ві Ярослав Тарас та ін. Учений секретар Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Наталя 
Студенець зачитала привітальне слово для конференції від президента 
Міжнародної асоціації україністів, директора ІМФЕ академіка Ганни 
Скрипник. Голова Національної асоціації україністів Леся Мушкетик 
передала в дарунок Музею низку видань з україністики, підготовлених 
та опублікованих в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

У конференції взяли участь доповідачі з різних європейських кра-
їн – Польщі, Сербії, Словаччини.

15 червня робота тривала в таких секціях: історія (до 1848 р.); іс-
торія (після 1848 р.), сучасність; історія культури, мови та літератури; 
етно логія (матеріальна культура, суспільні та родинні відносини); етно-
логія (фольклор, духовна культура).

В обох історичних секціях було розглянуто різноманітні аспекти 
становища українців-русинів у різних регіонах у певні періоди, ви-
ступили Я. Рамач та С. Сабадош з Нового Саду, Р. Дрозд із Польщі, 
Л. Белей та Т. Сергієнко з Ужгородського національного університе-
ту, М. Гайдош, С. Конечний зі Словаччини та ін. Третя секція, яку вів 
М. Мушинка, стосувалася окремих питань мови, літератури та куль-
тури українців Карпат. Зосібна, про видатного словацького україніста 
Ореста Зілинського і його дослідження лемківської культури розповіли 
М. Мушинка та М. Сополига.

У четвертій, етнологічній, секції було розкрито розмаїті аспекти 
матеріальної культури, зокрема локальні особливості одягу, житла, об-
рядовості різних регіонів Карпат. Тут виступили Н. Студенець (ІМФЕ), 
Я. Тарас (Інститут народознавства НАН України), А. Вовчак (кафедра 
української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львів-
ського національного університету імені Івана Франка), Н. Вархол 
(м. Свидник) та ін.
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У п’ятій секції мовилося переважно про окремі терени народної об-
рядовості й пісенності, тут були широко репрезентовані польові мате-
ріали – доповіді Л. Мушкетик, О. Чебанюк, І. Коваль-Фучило (ІМФЕ), 
О. Голубець, О. Кузьменко (Інститут народознавства НАН України), 
Л. Грушовської (Списький музей), Й. Вархола та ін. У секціях тривали 
жваві дискусії, оголошені доповіді передано для публікації.

Цього самого дня відбулося пленарне засідання, присвячене за-
кінченню та підведенню підсумків конференції, яке вів М. Сополига. 
Учений зазначив, що на конференції найчисленнішою була українська 
делегація, і загалом прозвучало понад шістдесят виступів. Керівники 
секцій розповіли про перебіг роботи в секціях та висловили пропозиції 
щодо проведення подальших конференцій. М. Сополига також виголо-
сив доповідь «Словацько-українські зв’язки на терені музейництва», у 
якій розповів історію українсько-словацьких етнологічних зв’язків, по-
чинаючи з XVIII ст. і до сьогодні. Конференцію завершив М. Мушинка, 
який наголосив на міжнародному значенні проведеного форуму й по-
бажав присутнім успішної творчої роботи.

Після закінчення конференції 15 та 16 червня її учасники отрима-
ли можливість взяти участь у 59-му Святі культури українців-русинів 
Словацької Республіки, на якому виступали різні фольклорні колективи 
зі Словаччини («Карпатянин», «Маковиця» та ін.), України (ансамбль 
«Вишиванка», «Полуничка»), Білорусі, Польщі, Сербії. Гості мали та-
кож змогу ознайомитися з експозицією Музею української культури у 
Свиднику, його бібліотекою та скансеном.

***
Вшанування пам’яті Лесі Українки в Грузії

1 серпня 2013 року виповнилося 100 років із дня смерті великої 
української поетеси Лесі Українки. На відзначення цієї дати 9 серпня 
в м. Тбілісі біля будинку, у якому вона проживала (буд. № 12/18 на розі 
вулиць Лесі Українки й Тараса Шевченка), відбулась урочиста церемо-
нія відкриття меморіальної дошки, присвяченої її пам’яті. 

Організаторами акції стали Міжнародна асоціація україністів (пре-
зидент – Ганна Скрипник) та Полтавське обласне відділення Міжна-
родної організації «Жіноча громада» (голова – Валентина Шемчук). 
Гранітну дошку з портретом Лесі Українки й написами грузинською 
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Відкриття пам’ятної дошки Лесі Українці в м. Тбілісі

Вшанування пам’яті Лесі Українки в Грузії. Тбілісі. 2013 р.

У Посольстві України в Грузії.
Члени Полтавського обласного від
ділення Міжнародної організації 
«Жіноча громада» І. Романенко та 
В. Шемчук, Надзвичайний і Повно
важний Посол України в Грузії 
В. Цибенко, член Виконавчого комі
тету МАУ Г. Бондаренко
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та українською мовами власним коштом створив полтавський худож-
ник Вадим Голобородов. У доправленні дошки до м. Тбілісі та в за-
ходах з нагоди її відкриття взяли участь член Виконавчого комітету 
МАУ, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Галина 
Бондаренко та голова Полтавського обласного відділення Міжнародної 
організації «Жіноча громада» Валентина Шемчук.

Ім’я і творчість Лесі Українки добре знані в Грузії, де вона трива-
лий час жила та померла. На її честь названо вулиці, школи, у м. Су-
рамі діє музей Лесі Українки, щорічно в жовтні тут проводиться свято 
«Лесяоба». Встановлення пам’ятної дошки стало значимою культур-
ною подією в житті української спільноти грузинської столиці. Вшану-
вати Лесю прийшли представники багатьох українських громадських 
організацій, зокрема ті, що активно долучилися до цієї справи: голо-
ва Асоціації українців у Грузії «Рушник» Володимир Дяченко, голова 
Спілки українських педагогів Грузії Олена Куртанідзе, голова Україн-
ської жіночої ради Грузії Ліна Татарашвілі, голова Спілки «Будинок 
грузино-української преси та книги» Валентина Марджанішвілі. Від-
криття відбулося за сприяння Посольства України в Грузії та за участю 
другого секретаря Посольства України в Грузії з політичних питань 
Дмитра Третьякова. Поет Валерій Гречаненко (м. Тбілісі) читав власні 
вірші про Лесю. Учасниками зібрання стали також поважні грузинські 
науковці та культурні діячі: один із засновників сучасної грузинської 
україністики – директор Інституту україністики Тбіліського держав-
ного університету імені Іване Джавахішвілі Отар Баканідзе, директор 
державного фольклорного центру Грузії Георгій Ушікішвілі.

Під час перебування учасників української делегації в Грузії відбу-
лася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії 
п. Василем Цибенком. Пройшли зустрічі з грузинськими науковцями, 
представниками громадських об’єднань української діаспори в Грузії, 
на яких обговорювалися питання їх подальшої співпраці з МАУ.

***
Семінар‑зустріч з україністами Канади

20 серпня 2013 року в залі засідань ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України відбувся семінар за участю вітчизняних україністів 
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та професора, керівника кафедри української етнографії ім. Петра та 
Доріс Кулів Університету штату Альберта (Канада), головного редак-
тора журналу слов’янської та східноєвропейської асоціації фолькло-
ристів «Folklorica», володарки Премії фундації Ковалівих за кращу 
українознавчу студію Наталії  Кононенко. Участь у заході взяв та-
кож Петро (Пітер) Головай – учасник численних етнографічних екс-
педицій в Канаді та Україні, завдяки якому виконано цінні відео- та 
фотофіксації, власне, створено візуальну джерельну базу для дослід-
ників сучасних етнокультурних реалій. Подружжя Н. Кононенко й 
П. Головай – представники третьої хвилі еміграції українців у Канаді  
(післявоєнні роки).

Пані Н. Кононенко виступила з матеріалами, зібраними в експе-
диції, проведеній у районах поселень українських емігрантів у канад-
ських Преріях. Свою розповідь вона проілюструвала показом слайдів 
під загальною назвою «Документалізація української сакральної куль-
тури і культури інших слов’янських народів Прерій». Доповідачка 
окреслила ареал розселення українців у Канаді, зауваживши, що зага-
лом це сільська місцевість штату Альберта із центром в Едмонтоні та 
сусідніх з ним штатів Саскачевана і Манітоба, адже державна політика 
Канади щодо переселенців базувалася саме на такому принципі – як-
найшвидше заселити малолюдні прерії емігрантами. Керуючись таки-
ми настановами, влада щедро наділяла їх гектарами землі, за які вони 
сплачували лише 10 доларів за оформлення документів. Утім, це стосу-
валося здебільшого 1-ї та 2-ї хвиль еміграції (початок і перша половина 
ХХ ст.), що ж до 3-ї та 4-ї хвиль (повоєнні роки й сьогодення) – вони 
тепер здебільшого мешкають у містах.

Пані Наталя продемонструвала показом слайдів маршрут їхньої 
експедиції, яка проходила через найбільші поселення українців у Кана-
ді. У складі цієї експедиції були Джон-Пол (Іван-Павло) Химка, Фран-
сес Свиріпа та Петро (Пітер) Головай.

У всіх населених пунктах з українцями експедитори звертали увагу 
насамперед на збереження емігрантами звичаїв і традицій свого наро-
ду, їхнє релігійне й суспільне життя, рівень адаптації та асиміляції в ін-
шомовному середовищі. Особливе місце в житті українських емігран-
тів займає питання віри, майже всюди в місцях їх мешкання збудовані 
церкви 1-ю і 2-ю хвилями емігрантів, досить подібні до питомих укра-
їнських і архітектурою, і інтер’єрами, і вишивкою, і ткацтвом тощо. 
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Семінар‑зустріч з україністами Канади. Київ. 2013 р.

Виступ  
проф. Н. Кононенко

Учасники семінарузустрічі

Передача книг президентом МАУ 
акад. Г. Скрипник у дарунок україніс
там Канади 
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Багато в них предметів, виготовлених вручну, цінні з художньо-мис-
тецького погляду іконостаси, проте стан їх подібний до церков укра-
їнських – на межі руйнації. Переважна більшість українців Канади – 
греко-католики, трохи менше – православні, решта – протестанти та ін.

Займаються емігранти переважно сільським господарством. Нині 
технічні можливості дають змогу кільком людям (фактично – певній 
сім’ї) обробляти десятки гектарів землі (ферму) самостійно.

Проте навіть такі гарні фінансові справи наших співвітчизників не 
рятують церкви від руйнації, і це певним чином впливає на календарну 
обрядовість і рівень збереження українцями своїх звичаїв. Здебільшого 
один священик обслуговує кілька парафій, і тому служба в церкві в най-
кращому разі може відбуватися раз на місяць, а то й на два, улітку – у 
селах, узимку – у місті. Тому прихожани намагаються в цей день від-
святкувати багато релігійних подій, навіть якщо їм ще не час – проводи, 
храм, празник, освячення води.

Досить цікава трансформація уявлення про коровай – це тепер не 
обрядова їжа, а символ національної ідентичності. Коровай ділять на 
шматочки, висушують у мікрохвильовій печі, покривають лаком і збе-
рігають у сервантах поряд з іншими цінними й пам’ятними речами.

«Крижма», або біла сукня (за словами канадських українців), зазна-
ла теж пролонгованої зміни свого призначення – спершу в ній хрестять 
дитину, котра в дорослому віці на власному весіллі стає на цю «криж-
му», яку використовують тут замість традиційних українських весіль-
них рушників. По смерті цю «крижму» кладуть у труну до небіжчи-
ка. Можливо, це пояснюється прагненням поєднати всі етапи життя. 
Узагалі, для канадських українців дуже важливо мати певний символ 
ідентичності – чи то коровай, чи «крижма», чи просто весільна сукня 
матері або бабці.

Щодо повір’їв, то тут вони залишилися майже в первинному стані. 
Священна верба з Вербної неділі, громова свічка зі Стрітення або свята 
вода рятують від торнадо і смерчів, від великого граду. Такі ж захисні 
дії від негоди, за даними етнологів України, і досі відомі на Поділлі, 
Поліссі, Слобожанщині та в західноукраїнському регіоні.

Серед українців Канади побутує також багато легенд про палаючі 
церкви, прокляття дяків, неврожаї на необробленій неродючій землі, 
жадібність людей, яка карається небом. Дві згадані легенди пані Наталя 
переказала.
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У Канаді дуже шанується природнича наука, а фольклору й тради-
ціям, на жаль, відводиться дуже мало місця.  

По завершенню доповіді пані Н. Кононенко відповіла на запитання 
колег:

– Наскільки архітектура цих церков, таких уже модернізованих, 
пристосованих до Канади, конотується з архітектурою храмів інших 
конфесій – католиків, грекокатоликів, баптистів?

Н. К.: Це залежить від регіону. І якщо в мене буде час, я хочу зроби-
ти карту із цього питання, оскільки вже проїхала майже чотири тисячі 
кілометрів. Більш модерні храми розташовані ближче до Вінніпега (на 
схід), а ближче до Едмонтона – типовіші українські церкви з банями. 
На модернізацію церков більше вплинули не католики, а скоріше про-
тестанти. Якщо церква не переходить на англійську мову, то вона втра-
чає прихожан, тому дуже багато людей перейшло до протестантів.

– Якою мовою ведеться церковний обряд?
Н. К.: Наполовину: у великих містах більше англійської; серед ро-

бітників, зокрема шахтарів, побутує більше українська. Може чергува-
тися тижнями – тиждень українська, тиждень англійська.

– А якою мовою співаються церковні пісні?
Н. К.: Теж наполовину. Петро (Пітер) Головай теж співає (з книжеч-

ки, де написано, що треба виконувати англійською, а що українською).

– Як досліджуються і зберігаються старі співи?
Н. К.: Наступного року до нашої групи приєднається етномузико-

лог, яка буде цим займатися.
Узагалі, люди дедалі частіше відмовляються від української в по-

буті, обираючи англійську; це є небезпека повної асиміляції.

– Ви сказали, що церкви руйнуються, а чи професійні архітектори 
якось фіксують особливості архітектури цих споруд?

Н. К.: Це болюча тема. Ми тому й розпочали цей проект. Є церк-
ви, які вивозять у музеї-скансени; вони перетворені в архітектурну 
пам’ятку, яку зберігають і досліджують. Проте існує міжконфесійна 
ворожнеча, що не сприяє справі охорони, і навіть був випадок, коли 
священик спалив церкву іншої конфесії.
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Грекокатолицька церква Святого причастя. 
Денбури, Канада. 

Світлина Н. Кононенко та П. Головая

Грекокато
лицька церква 

Петра і Павла. 
Хаффорд, Ка

нада. Світлина 
Н. Кононенко 

та П. Головая

Православна церква Вознесіння. Виммер, Канада. 
Світлина Н. Кононенко та П. Головая

Українські церкви Канади (з досліджень Н. Кононенко)
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Православна церква Петра і Павла. 
Сван Плейн, Канада. 

Світлина Н. Кононенко та П. Головая

Православна церква  
Пречистої Богородиці. Величко, Канада. 

Світлина Н. Кононенко та П. Головая

 

Грекокатолицька церква. Хадсон Бей, Канада. 
Світлина Н. Кононенко та П. Головая

243
Українські церкви Канади (з досліджень Н. Кононенко)
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Православна церква Святого Володимира. 
Денбури, Канада. 
Світлина Н. Кононенко та П. Головая

Отець Тарас Удод. 
Православна церк

ва Всіх святих. 
Хаффорд, Канада.

Світлина 
Н. Кононенко та 

П. Головая

Православна церква Святого Дмитрія. Лейді Лейк, Канада. 
Світлина Н. Кононенко та П. Головая

Українські церкви Канади (з досліджень Н. Кононенко)
245
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Православна церква Святого Дми
трія. Лейді Лейк, Канада. Світлина 

Н. Кононенко та П. Головая

Цвинтар Православної церкви Святої 
Марії. Ендевор, Канада. Світлина 

Н. Кононенко та П. Головая

Цвинтар православної церкви Пречистої Богородиці. Величко, Канада. 
Світлина Н. Кононенко та П. Головая

247
Українські церкви Канади (з досліджень Н. Кононенко)
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– А як держава до цього ставиться, чи фінансує відбудову церков?
Н. К.: Здебільшого відбудова і збереження церков – ініціатива лю-

дей. Ми багато чого задокументували і хочемо викласти в Інтернет, 
проте робитимемо це обережно, аби не принадити злодіїв у конкретні 
церкви.

– Продемонстровані форми й архітектура церковхат дуже подіб
ні до українських, ви не порівнювали ці тенденції? Усі повір’я і обряди 
(зокрема зі священною вербою) існують і в Україні – від Слобожанщи
ни до Закарпаття. Чи не робили Ви порівняльного аналізу вітчизняних 
традицій із традиціями українців на теренах Канади? Чи пам’ятають 
і зберігають вони інші обряди?

Н. К.: Було б дуже цікаво провести такі студії. Загалом це і є метою 
цієї доповіді – започаткування спільного порівняльного проекту з Укра-
їною. Багато інформації є в наших архівах, проте вона не викладена 
в Інтернеті, аби убезпечитись від злодіїв. Здебільшого ми викладаємо 
звуковий матеріал, а фотографічний і текстовий фільтруємо. 

Пані Наталя також зазначила, що під час богослужіння та інтерв’ю 
дуже багато чого заборонено (особливо записувати саме богослужіння; 
треба підписати дуже багато дозволів, аби провести опитування). Сту-
дентська практика проводиться так, як і в Україні: польові дослідження 
і роботи фінансуються університетами.

Петро (Пітер) Головай показав 3Д-інтер’єри церков в Едмонтоні, 
майстер-класи з приготування національних страв тощо.

Директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Г. Скрипник подарувала гос-
тям альбом художньо-етнографічної спадщини Юрія Павловича «Укра-
їна в типажах народних, краєвидах і архітектурі», збірник «Наукові за-
писки МАУ» (де на 226 сторінці інформується про проект Н. Кононен-
ко та І.-П. Химки), а також спецвипуск журналу «Народна творчість та 
етнологія», присвячений етнології Канади і США, який підготовлено 
завдяки пані Кононенко. У журналі також уміщено її статтю, присвяче-
ну українським баладам у Канаді.

Г. Скрипник повідомила, що в Україні виконується проект «Етно-
графічний образ сучасної України», який передбачає фіксацію і публі-
кацію пам’яток народної матеріальної і нематеріальної культури не 
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лише в Україні, але й у діаспорі. Назбирано польових і фотоматеріалів 
уже на 20 томів. «Українські народознавці, зазначила вона, – зацікав-
лені в залученні до цього спільного проекту наших колег з Канади. Ми 
готові опублікувати окремим томом зібрані Вами матеріали в Україні 
(звичайно, з гарантуванням Вашого авторства)». 

Н. Кононенко і Г. Скрипник узгодили окремі аспекти виконання за-
пропонованого спільного проекту. Було підписано угоду про співпрацю 
з підготовки спільного наукового видання «Народна культура україн-
ців Канади» (координатор проекту – Н. Кононенко). Учасники семінару 
підтримали ідею опублікування в Україні тому, присвяченого народній 
культурі українців Канади.

***
Засідання робочої групи оргкомітету МАУ

Проведення чергового VIII Конгресу україністів потребує вирі-
шення багатьох організаційних питань. 27 серпня 2013 року відбулося 
засідання робочої групи оргкомітету Міжнародної асоціації украї-
ністів у складі президента МАУ Г. Скрипник, голови НАУ Л. Мушке-
тик та зарубіжних членів оргкомітету Конгресу Д. Чернієнка (м. Уфа, 
РФ), І. Скибицької (м. Краснодар, РФ), Н. Кононенко (Канада), а також 
члена Виконавчої ради МАУ Г. Бондаренко, члена оргкомітету МАУ 
В. Борисенко, керівника відділу славістики Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни Л. Вахніної, наукового співробітника Інституту української мови 
НАН України, доцента Інституту філології Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка В. Радчука. Було узгоджено 
ряд питань, що стосувалися місця проведення пленарного, секційних 
та заключного засідань учасників Конгресу; розглянуто пропозиції 
щодо місць їхнього проживання та культурної програми; корегува-
лися питання про робочі мови Конгресу (було схвалено пропозицію 
про застосування російської мови як однієї з робочих мов форуму). 
Окремим аспектом наради, винесеним на обговорення робочої групи 
оргкомітету, було питання публікації наукових видань МАУ, зокрема 
чергового випуску «Наукових записок МАУ».
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Засідання робочої групи оргкомітету МАУ. Київ. 2013 р.

Учасники засідання (зліва направо): голова НАУ Л. Мушкетик, Н. Кононенко, 
Л. Вахніна, М. Карацуба, П. Головай

Учасники засідання (зліва направо): В. Борисенко, Д. Чернієнко, І. Скибицька, 
Г. Бондаренко, В. Радчук,  

президент МАУ Г. Скрипник
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***
Українство Зеленого Клину в енциклопедичних виданнях

28 серпня 2013 року в Києві відбулася презентація  енциклопе-
дичного довідника «Зелений Клин (український Далекий Схід)» *, 
проведена з ініціативи товариства «Знання» України. Праця стала під-
сумком двадцятирічної наукової діяльності відомого дослідника укра-
їнських переселенців Далекого Сходу, історика з м. Владивостока, 
кандидата історичних наук В’ячеслава Чорномаза. «Моя робота при-
свячена не стільки подіям українського культурного життя краю чи 
організаціям, а насамперед тим людям, хто проживаючи за тисячі кі-
лометрів від України, залишився українцем не лише за записом у пас-
порті, а по духу», – зазначив автор довідника на початку презентації. 
У книзі, що її В. Чорномаз присвятив своєму прадіду – переселенцю на 
Далекий Схід із Сумщини, подано відомості про діячів громадського й 
культурного українського руху, науковців, громадські та національно-
культурні об’єднання, події культурного життя краю, національні ЗМІ, 
регіональні топонімічні дані тощо. У передмові до видання висвітлено 
основні етапи формування українського анклаву Далекого Сходу, про-
аналізовано тенденції його етнокультурного розвитку. Енциклопедич-
ний словник є багатоілюстрованим виданням.

У презентації взяли участь відомі українські науковці (В. Сергійчук, 
В. Кушерець, І. Винниченко), журналісти (О. Неживий, М. Хрієнко), гро-
мадські діячі (В. Пилипчук, А. Соловей), останній Генеральний консул 
України у Владивостоці О. Данильченко.

Із власної ініціативи В. Чорномаз розіслав примірники енцикло-
педичного довідника «Зелений Клин (український Далекий Схід)» до 
всіх обласних бібліотек України, Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського та інших наукових бібліотек Києва. Обмежений тираж 
(360 примірників) унеможливлює ознайомлення ширшої наукової спіль-
ноти в Україні та за її межами із цим цінним україністичним виданням. 
З метою розширення читацької аудиторії книги членом Президії виконав-
чого комітету Міжнародної асоціації україністів Г. Бондаренко від імені 
керівництва МАУ було погоджено з укладачем праці В. Чорномазом пи-
тання про розміщення на сайті МАУ електронного варіанта видання.

* Зелений Клин (український Далекий Схід) / уклад. В. А. Чорномаз. – Влади-
восток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 288 с.

http://www.mau-nau.org.ua



255

Презентація книги «Зелений клин» (упоряд. В. Чорномаз). 
Київ. 2013 р.

Виступ В. Чорномаза

Виступ проф. В. Сергійчука
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З АРХІВІВ

Галина БОНДАРЕНКО

ПРОРОЦТВА, ЩО СПРАВДИЛИСЯ

Перші роки радянізації в Укра-
їні супроводжувалися піднесенням 
релігійного руху. Центрами масових 
прощ паломників ставали Київ, По-
ділля, Полтавщина. Калинівське чудо 
1923 року, встановлення хрестів у 
Йосафатовій долині (сс. Калинівка 
та Голинченці на Вінниччині), Лавр-
ське чудо в Києві (1926), Полтавщина 
(1928), де відбувалися події, пов’язані 
з кровоточенням хреста, ікон, появою 
Богородиці, стали найбільш резо-
нансними подіями 1920-х років, що 
знайшли відображення в тогочасній 
пресі та науковій літературі. Свідчен-
ня про чудеса збирали й етнографи, 
зокрема Никанор Костьович Дмитрук 

(1902–1938) – учений, етнограф, музеєзнавець.
Участь в експедиціях Етнографічної комісії ВУАН та публікації, 

написані за польовими матеріалами, зробили його ім’я відомим серед 
дослідників народної культури. Теми наукових зацікавлень ученого 
(голод 1920-х років, православні чудеса в Україні в 1923–1926 роках), 
об’єктивність у висвітленні соціально-економічного життя українсько-
го села зробили його неблагонадійним для радянського режиму, який 
згодом з ним розправився. 18 червня 1938 року в м. Житомирі Н. Дми-
трук був розстріляний «за створення націоналістичної організації». Ре-
абілітовано його 18 травня 1957 року. 

Никанор Костьович Дмитрук
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В особистому архіві Н. Дмитрука, що зберігається в Архівних 
наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтво -
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України (АНФРФ ІМФЕ), містяться рукописи його польових запи-
сів, зокрема документ про чудо в с. Ватажкове Полтавської області 
(ф. 1-4, спр. 214, 1928 рік). До статті «Чудеса на Полтавщині року 
1928», опубліковану в «Етнографічному віснику» (1929, кн. 8), уві-
йшли лише окремі свідчення очевидців подій. Окрему увагу дослід-
ник звертає на побутуючі в цей час практично на всій території під-
радянської України пророцтва, виділяючи найбільш поширені їхні 
сюжети. До таких, зокрема, належали розповіді про зустріч селян 
(частіше чоловіка) з двома або трьома дівчатами, жінкою чи старим 
дідом, які допомагають їм у якійсь справі, а потім показують видін-
ня, що знаменували події недалекого майбутнього. Вражає символі-
ка пророцтв: майже всі очевидці бачили порожній сніп у вогні чи в 
кривавій ямі, людей, що борсаються у крові й падають, знайдений 
чоловіком у дорозі важкий сніп перетворювався на домовину. Якщо 
чоловік отримував від подорожніх хустину, то розгорнувши її дома, 
знаходив там порожній колосок і кров. Тлумачення видінь було одно-
значним – на людей чекає страшний голод і війна. У 1928 році це зда-
валося неможливим, так вважав і Н. Дмитрук, зауваживши, що схожі 
за змістом пророцтва були поширені й після голоду 1921–1923 років. 
Неопублікованими залишилися матеріали польових записів, у яких 
вказано навіть приблизні роки майбутньої трагедії – 1932–1933 років 
та її страшні реалії: «голод таким буде, що їстимуть селяни замість 
хліба самих себе» (АНФРФ ІМФЕ, ф. 1-4, од. зб. 214, арк. 75).

Подаємо копії оригіналів авторських записів Н. Дмитрука, зробле-
них ним у 1928 році, та їх розшифровки.

* * *
АНФРФ ІМФЕ, ф. 1-4, од. зб. 214, арк. 75.

…Багацько людей помре. Оце ж навесні, кажуть, буде (тобто 
1929 р.)

(від Івана Лугового).
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Казали – велика голодовка буде, потому, шо буря була, а хліб по-
вимітало. І кажуть, із України багацько хліба перевезли за кордон і не 
буде де купувати його.

(від прикажчика ватажк. кооп-ву)
Додаємо сюди ще дві виписки з газети «Більшовик Полтавщини»:
Посилає господь знаменіє небесне. За гріхи наші… Не на добро це, 

громадяни… На голод воно показує… (№ 73 за 28/VІ.28 р.)
Голод, мовляв, такий буде, що їстимуть селяни, замість хліба, самих 

себе. Спочатку власні вуха відкусюватимуть, потім лікті, а далі – про-
сто холодець із власних пальців варитимуть. Одночасно війна – завтра 
або післязавтра...

* * *
- В однім місці – про те, як покарано експерта (його дружина кину-

лася під потяг), ми підкреслювали, як нарід уміє реальні події присто-
совувати до чуда. У данім разі також до пророкуваннів про голод при-
стосовуються природні явища та й економічні, що мали місце останнім 
часом.

- «Всякіє слухі пускають. Іспользовують вітри, що були, спеку, ка-
жуть: от бачте як Господь наказує за непослушаніє. Пускають слухі про 
голод у зв’язку с цим, с хлібними затруднєніями, про війну с Польшей. 
Найбільше розносять їх манахи, манашки, странніки, безумовно під-
тримуються куркульським елєментом». (від Є. Батурина, Полтава).

- Не обходиться тут і без участи сектантів. «Єслі до цього, – каже 
Є. Батурин – добавить всякі слухи, шо сектанти пускають о кончінє 
міра в 32–33 году, так тут буде ясна картина» *.

* Між иншим, серед пророкуваннів про кінець світу підчас чудес року 1923-го, 
особливо у зв’язку з Осапатовою долиною також згадується про те, що страшний 
суд має статися приблизно під цей час, тобто року 1934-го: «…в 1934 році “усім 
вічна пам’ять”, с.-то настане кінець світу». (В. Кравченко. Осапатова долина. Етн. 
Вісн. кн. 2, стор. 111).

http://www.mau-nau.org.ua



260

http://www.mau-nau.org.ua



261

http://www.mau-nau.org.ua



262

Галина БОНДАРЕНКО

НЕВІДОМІ УКРАЇНІСТИЧНІ РОЗВІДКИ  
ВІДОМОГО ВЧЕНОГО

Ім’я доктора історичних наук, за-
відувача сектора етнографії народів 
Кавказу (1957–1961) Інституту етноло-
гії та антропології РАН ім. М. Міклу-
хо-Маклая Леоніда Івановича Лаврова 
(1909–1982) – дослідника етногенезу 
та етнічної історії народів Кавказу – до-
бре відоме науковцям. На його працях з 
історії культури та побуту окремих кав-
казьких народів (абазинів, балкарців, 
адигів), дослідженнях епіграфічних 
пам’яток Північного Кавказу, етногра-
фії Кавказу в цілому виросло не одне 
покоління науковців. 

Л. Лавров народився на Кубані в 
станиці Медведковській, згодом про-
живав у станиці Пашковській. Вищу 

освіту почав здобувати в Кубанському педагогічному інституті, з якого 
перевівся на навчання до Ленінградського інституту історії, філософії, 
літератури та лінгвістики. У 1936 році став співробітником Кабінету 
Кавказу Інституту етнографії. Добровольцем пішов на фронт, а демобі-
лізувавшись, знову повернувся до наукових досліджень. 

У біографічних розвідках, присвячених ученому, вказуються різні 
дати появи його першої наукової праці – 1930, 1936 роки. Нами вияв-
лено документи, що свідчать про більш ранній початок дослідницької 
діяльності Л. Лаврова. В Архівних наукових фондах рукописів та фоно-
записів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (далі – АНФРФ ІМФЕ) зберігаються 
рукописи двох його статей (одна написана власноруч, друга – машино-
писна розвідка), надісланих до редакції «Етнографічного вісника» у 1927 
та 1928 роках. В обох статтях, написаних українською мовою, розгляда-

Леонід Іванович Лавров
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ються різні аспекти впливу культури кавказьких народів на етнокультуру 
й побут українців Кубані. З листів автора до редактора видно, що перша 
стаття «Вплив Кавказу на українське населення Кубані» проходила етап 
редакційних і авторських виправлень. Останні свідчать про особливу 
відповідальність початківця за написане. У реченні «черкеські чоловіки 
ще ніколи не українізувалися і не русифікувалися, таких фактів не було», 
він пропонує редактору вилучити останній фрагмент, замінивши його 
«за деякими винятками». Як приклад такого винятку Л. Лавров подає 
свідчення Ф. Щербини про черкеса, котрий утік з рідного дому разом з 
нареченою, яку хотіли віддати заміж за іншого. Звернувшись до влади з 
проханням «відправити їх з подалі від гір в руську оселю», вони посе-
лилися в станиці Старотитарівській (тут ще й досі навіть представники 
молодшого покоління розмовляють українською мовою), де охрестилися 
й звінчалися. Цікаво, що автор вживає звичний раніше для українців ет-
нонім «руський», зазначаючи далі, що «у кубанців-росіян, т. зв. лінійців, 
таке перетворення черкесів на козаків лучалося значно більше» (АНФРФ 
ІМФЕ. – Ф. 1, од. зб. 272, арк. 29). В іншому листі Леонід Іванович про-
сить виправити повідомлення про наявність ґудзиків на жіночому одязі 
«гусарці» та «куцині», пишучи, що помилився через недостовірні пові-
домлення, надіслані з Кубані, а перебуваючи там, уточнив деталі.

До статті долучено авторські замальовки, за якість яких він вибача-
ється, так само як і за рукописний варіант тексту, а не машинописний, 
зазначаючи, що «зараз я безробітній і моє скрутне становище ніяк не 
дозволяє такої розкоші». Статті кубанського українця так і не були над-
руковані. Утім, любов до України вчений проніс крізь усе життя, писав 
вірші українською мовою. Керівник Кубанського козачого хору Віктор 
Захарченко у виступі на конференції «Традиційна культура народів 
Краснодарського краю й Північного Кавказу», присвяченій 100-річю з 
дня народження Л. Лаврова (Краснодар, 2009), зазначив: «У нього була 
величезна палітра інтересів, але найголовніший з них, свою біль і свою 
любов, Лавров все-таки волів не озвучувати – це Україна. Українська 
історія, українська мова завжди були складною для вивчення, у чомусь 
навіть небезпечною темою, тому Лавров вирішив заховати її у своєму 
серці й займатися кавказькими народами. Але те, що в нього, як і рані-
ше, боліла душа за Україну, видно й по його віршах, багато з яких були 
українською мовою» ([Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ngkub.ru/
news/old_335).
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Леонід ЛАВРОВ

ВПЛИВ КАВКАЗА НА УКРАЇНСЬКЕ  
НАСЕЛЕННЯ КУБАНІ

(етнографичний начерк) *

Найбільш азіятською частиною території, заселеної українцями, 
являється Кубань. Це, звичайно, не значить, що остання найбільш від-
стала в культурному розвитку, що сини її – «азіяти» в тому розумінні 
слова, в якому часто його вживають. Це тільки значить, що кубанці до-
дали до свого побуту і культури де-яку частину азіятських елементів.

За 135 літ Азія, в особі Кавказу, ясно, що не могла сильно вплинути 
на новий нарід, що осів на берігах Кубані бік о-бік з її аборігенами, але 
все таки Кавказ поклав на нього своє тавро в тіх галузях побуту, що 
найбільш були здатні до приймання нових форм.

До переселення на Кубань, українці теж мали деякий звязок з Кав-
казом: можна згадати запорожців, що иноді на чайках запливали в гир-
ло Кубані, Тмутаракань і те, як Мстислав Хоробрий «зарѣза Редедю 
предъ пълкы Касожьскыми». Але це все, звичайно, не могло зробити 
зрушення на царині побуту.

Можна назвати 3 шляха, по яким йшла кавкасізація кубанців. 1-й – це 
безпосереднє через Адиге, що аулами своїми («чилє»), торкаються ста-
ниць. 2-й шлях, теж значний, йшов через лінійців і терців. Ці, козаки-
росіяне, осівши на Кавказі ранніше і зкавказувавшися, тому, в більшій 
мірі, передавали чорноморцям, кавказькі форми вже від себе. Цьому пе-
редаванню багато сприяло однакове їх становище в громадському житті 
і часті спільні військові підприємства. 3-й – йшов безпосереднє від инь-
ших кавказьких народностей (чеченців, Лезгінів, Осетинів, Карачаївців, 
Інгушів, Кабардинців, Абхазців) що вже не являлися прямими сусідами 
українців Кубані. Тут кавкасізація відбувалася на кубанцях-українцях 
при експедіціях останніх проти цих народностей, при відбуванні служби 
в Владікавказі і инших центрах, при попаданні окремих козаків в землі 
тубільців і навпаки. Цей шлях, власне кажучи, був самий не значний. 
Але два перші і були тими, по яких текла сама широка течія кавкасізації.

* Подається зі збереженням авторської стилістики та орфографії. – Ред.
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Для змалювання картини впливу, що, за короткий час, встиг зро-
бити Кавказ на кубанців, треба казати тут про ріжні боки побуту і на-
родньої творчости.

Мова відчула на собі вплив дуже не значний. Мова прийняла, за 
135 літ, в свою скабницю куди більше русизмів ніж слів Кавказа. І це 
цілком зрозуміло: черкес (єдиний прямий сусід кубанця) мав більше 
потреби розуміти козака, ніж навпаки. Черкес, щоб продати ліс, сир, 
вовну, або купити соли і иньшого краму, повинен везти на базари, яких 
мають уруси; черкес, що бажає вивчити свою дитину повинен був від-
дати її в уруську школу і т. д. І от тепер після виселення більшости ади-
гейців в Туреччину, та жменя їх, що залишилася, живе вузькою смугою, 
оточена з усіх боків українцями і росіянами. Саме широке місце цієї 
етнографичної смуги має довжини біля 30 верстов. А в останніх міст-
цях і того меньше. При такому становищу не дивно, що у нас на Кубані 
майже не можна знайти українця, що вмів-би балакати на черкеській 
мові, але, в той же час, рідко можна знайти черкесів, що не вміли б, 
хоча і кепсько балакати на мові змішаній російсько-українській (не вмі-
ють побільшости жінки, особливо старі). І не диво, що один черкес в 
аулі Асокалай, казав мені: «пуськай мая сіна (син) будит в рускій шко-
ла; зічим їму черкескій? – пашол у го́рад – по рускій нада знай, пашол 
на базар – то́же по рускій нада знай. А черкеський нима!» От в якому 
стані знаходиться, колись не маненьке племя Адиге!

Слова, що їх перейнято від черкесів майже обмежуються геогра-
фичними термінами. І те правда лише в Закубанщині (простір між 
р. Кубанню і головним хребтом). В чорноморській степовій частині 
географичні назви, перейняті не від черкесів, а від турків та ногайців, 
що колись володіли цими степами.

В Закубанщині залишилися такі черкеські назви річок: Абин, Ада-
гум, Азипс, Антхирь, Аушець (Аушедз), Афипс, Ацгар, Аюк, Безепс, 
Вотепсі, Гогопс, Гостагай, Гузерипль, Диш (Дишь), Іль, Кудако, Кур-
джипс, Марта, Мзимта́, Неберджая, Псебебс, Псебес, Псекабе, Пса-
купс (Псекупс), Псесепс, Псичиако, Псиф, Пшеха, Пшик (Пшиш), 
Соже, Супс, Тапша́ (Туапче́), Туко́, Убин, Хабль, Хорза, або Кобза 
(Хоарзе́), Цице, Чи́бій (Чибей), Чепсі, Шебс, Шебш, Шибик, Шки-
люк. Гори також звуть часто по черкеському: Абаго, Абишир-Ахуб, 
Аутль (або Шесі), Афипс, Гуама, Гунай, Каурт, Котх, Коцехур, Ксце-
гур, Маркотх, Оплепен, Оштен, Папай, Псиф, Псиш, Пшаф, Сбора́ш 
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(Сбр-оаш), Тхаб, Фишт, Хизинчик, Чилик, Шапенхо, Шапсухо, Шугус. 
Ось перевали: Адербієвський, Гойтхський, Пшехський, Чалитинський, 
Шатлібський, Шабановський (Шабанови – одна з князівських фамі-
лій черкесів). До черкеських треба віднисти і назви півострова Тамань 
(«теме́не» – болотяне місце) і міста на гирлі р. Кубані – Темрюк (від 
імені черкеського князя «Темрюка Андоровича», дочку якого цар Иван 
Грізний взяв собі в жінки).

Крім цих географичних назв вживаються ще такі черкеські слова: 
ме́чти (кавказькі чувеки, що їх носять і кубанці), газирі (гнізда для на-
боїв на чекмені; «газир» – готовий, готую, звідси і значення слова на-
боїв), уч! (вигук на рогату скотину: «гей!»), ша́шка («сашке́» – шабля; 
слово перейняте також иньшими козаками і росіянами), джігит (герой, 
наїздник; слово властиве всім кавказьким народам і можна гадати, що 
воно зародилось десь в Середній Азії). Крім цих наведених слів, кубан-
ці часто вживають ще ріжні черкеські лайки.

Як, що не звертати уваги на географичні терміни, то можна сказати, 
що кубанці мало зкавказували свою мову.

На повірря вже оказався більший вплив. Звичайно і тут була велика 
перешкода, якою являлася ріжниці релігій, але, як це завжди буває, на-
роди ріжних релігій, з ріжним світовідчуванням все таки обмінюються 
своїми повіррями, хоча б, навіть, вони були і заклятими ворогами.

Я записав у черкесів (аул Лакшука́й) легенду (по їхнім словам ста-
родавню), про те, що колись давно, той бік р. Кубані, на якому вони 
мешкають, був дном моря і хвилі його плескали північні схили Кав-
казьких гір. Пройшли віки і все висохло, але настане той час, коли зно-
ву море завоює свої гряниці і знову сховає під своїми хвилями бугри, 
степи, аули і балки. І це повірря перейшло до українців Кубані. Мені 
казала одна баба в станиці Пашківській, що «колись давно, давно, може 
літ з тисячу, а то і більше, ото той бік Кубані (черкеський. Л. Л.), до 
самих гор був у воді – море таке було! І колись знову господь зробить 
так, шо там буде море». Це повірря основане мабуть просто на сильних 
поводях Кубані, що затоплюють низький лівий бік річки, в той же час, 
коли на правому стоять високі кручи (до 3 і більше сажнів) і лише в 
низах вони щезають, рівняючись з лівим берігом*.

* Як відомо з геології там дійсно було море, і навіть в більшіх гряницях, ніж 
по легенді.
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Черкеси, залишивши, своїм від’їздом в Туреччину, більшість своїх 
просторів, новим колонізаторам з Чорноморщини, Лінії, Дону і Укра-
їни, залишили на них і де-які з своїх легенд і переказів. Наприклад, 
біля містечка Горячий Ключ, цієї мальовничої місцини в підніжжі гір 
Пшафа і Котха, є декільки невеликих штучних печер, про які зхорони-
лося багато переказів, що залишилися від черкесів. Оповідають, що 
котрий з абадзехів, бувало накличе на себе преслідування однопле-
мінників, чи то завдяки злочину якого, чи завдяки «канли» (крівавої 
помсти) то шукав собі там тоді захисту. Печера ж, що видовбана май-
же на сторчовому боці скелі Спасіння, на 11 сажнів над річкою Псе-
купс, уявляла ранніше неприступне місце, до якого і лізти було дуже 
важко по бічовці (тепер висічені східці, але і по них лазити не зовсім 
безпечно). Там втікач міг просидіти день, два в повному спокою, бо 
ніхто не зважиться лізти до нього, знаючи, що поки спустешся до вхо-
ду в печеру, з останньої втікачеві лехко стріляти в свого ворога. Лише 
гарматою і бомбами можна було здобути того, хто сидів в печері, а 
позаяк таких не було у черкесів, то він і був цілком непреступний. 
Пересидівши де-який час, він тікав у ночи лісом (що росте тут жеж) 
або р. Псекупсом. В знак таких випадків і сама скеля зветься – скелею 
Спасіння. У їй спасались прогнані з свого аулу абадзехи (гилка черке-
сів; в купі з чеченцями і убихами, самий демократичний нарід Північ-
ного Кавказу). Околичне населення каже, що після укриття в печері і 
самі абадзехи кидали дальше преслідування втікача, вважаючи його 
добрим джегітом, вартим життя.

Біля того ж Горячого Ключа стояв до останніх років якийсь 
пам’ятник. Стояв… а тепер лежить. І не ввесь, а тільки один пьєдестал 
на березі р. Псекупса, що служе тепер, для того, аби котра з прекрасно-
го полу банила з нього ноги (біля нього жіноча купальня)! Лише років 
2–3, як він упав і розмитий водою і розбитий людьми, залишився в су-
часному стані. Просто не пробачна наша українська байдужість. У нас 
дуже мало пам’ятників черкеської культури і ми все таки не шануємо 
і тих одинокіх екземплярів, що нам залишила історія)*. Але ближче до 
теми. Так от про цей пам’ятник населення оповідає, що були на світі 
два вірних друга-черкеса. І один з них загинув на березі Псекупса від 

* Прохаю редакцію не викинути цього місця (хоч воно і не до теми) – може 
воно принудить звернути увагу тих, кому слід це зробити. Л. Л.
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ворожої руки. Товариш же його, щоб увіковічити пам’ять помершого, 
постановив цей пам’ятник. Постановив, аби нащадки, бачучи останній, 
пам’ятали про того джегіта що на місці тім колись стік кров’ю. Пере-
казують, що пам’ятнику вже 300 літ.

За Кубанню в ланцюзі Кавказьких гір є вершина Оштен. Вона яв-
ляється, на заході хребта, першою горою покритою вічним снігом. З її 
льодовиків бере початок, другий по величині приток Кубані, – р. Біла. 
Так от про цю снігову вершину населення каже, що десь на їй тече 
«жива вода», або живе срібло. Ніхто ж цієї «води» не бачив, але казать 
про неї багато кажуть. Цю віру населення перейняло від попередніх 
хазяїв краю, від черкесів (про це свідчать записки де-кого з військових 
чинів того часу). Вони пішли у Туреччину, а переказ про «живу воду» 
зхоронився у нових приємників західніх схилів Кавказа.

В горах за Кубанню є станиця Самурська, що була заснована, як і 
инші станиці Закубанщини, після засмирення черкесів. В шости вер-
стах від станиці лежить, невідомої назви, озеро. Воно має площи всьо-
го 62 Ѕ десятини. Береги його, можна сказати, неприступні, бо з одно-
го боку високі кручи, з другого боку – комиш, а з третього – густий 
бурьян, що попереплітався між собою. Вл. Кобеляцький, в невеличкій 
статті «Станица Самурская»,* каже, що під час «сотовок» (вроді база-
ру), що влаштовували черкеси біля станиці в перший рік істнування 
останньої, була передана від черкес, станичанам така легенда. – Дуже 
давно колись на містці озера лежав черкеський аул. Мешканці своєю 
поведінкою прогнівали бога і пророка. І от тоді розгніваний алах на-
казав останньому знищити непокірних. І Магомед вчинив землетрус, 
від якого розкрилась земля і проковтнула весь аул, а місце останньо-
го зараз-же покрилась водою. І от тепер, коли цей грізний прояв кари 
верховного алаха, став уже забуватися, вода і досі має одну чудодійну 
силу: хто в неї вступе, той уже обов’язково вто́питься.

Подібних наведеним, повіррів і переказів в горах багато, немає 
лише того, хто зайнявся б записами їх і розробкою.

Черкеси бачучи дольмени, або по їхньому ссип’уни, з грандіозни-
ми каміннями і чуючи оповідання і співи, що росказують про якихось 
нартів (велетнів) вони ясно малювали останніх будівничими дольменів. 
І дольмени робилися такими ж таємними, як і самі нарти.

* «Сборник материалов для опис. местн. и племен Кавказа» VІ Тифлис 1888 р.
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Чорноморці ж віривши, ще до переселення в песіголовців і велет-
нів, з’єднали їх з нартами Адиге і помістили їх також в горах, як і самі 
черкеси. Тут з’єдналися дві мітології. З’єдналися і доповнили одна дру-
гу. Дольмени в очах чорноморців стали такими ж будівлями велетнів, 
як і для черкесів. Щербина в «Истории Куб. Каз. Войска» оповідає, як 
його упевнював один козак в тім, що їхня військова частина, на чолі з 
відомим Бабичем, бачила, як велетень, вилізши з дольмена на очах у 
всього війська, поклав кам’яну плиту з жінкою малою, «як і наші чор-
номорки», собі на долоню і кудись уніс. Козаки хотіли бити по ньому 
з гармати, але Бабич зупинив, сказавши, що такого і гармата не візьме. 
Черкеські нарти по більшій частині не причиняли шкоди населенню, 
коли і їм її не робили. Козачі велетні, що жили у горах за черкесами, 
були теж не зі зліх. Але крім велетнів-нартів на світі є ще чудища з од-
ним оком, що пожерають людей. Трохи не всі народи мають міти про 
цих одноокіх людоїдів. Кавказькі народности також мали давно леген-
ди про своїх Поліфемів. Українці ж занесли на Кубань повірря про пе-
сіголовців, що були також людоїдами і також з одним оком. І тут, на но-
вих містцях, українці помістили останніх у дебрях гір. Таке перенесен-
ня своїх велетнів і песіголовців в гори, заселені дрібними племенами 
кавказьких гірників, лучилося перш за все завдяки таємниці, якою були 
сповиті їхні схили, неприступні для окремих козаків. Але крім цієї при-
чини була ще друга – в тих горах давно мешкали кавказькі нарти і ріжні 
одноокі людоїди. І от українець просто з’єднав їх з останніми і став 
вірити в купі з аборігенами краю, в спільних велетнів і песіголовців.

У черкесів дуже живі ще останки тотемізму. Трохи не на кожній 
лі́сі (тин) горо́да у аулах терча́ть на кілках кінські голови. Часто, на 
одному тину кількість їх буває досить значна. Коли я звернувся за 
поясненням до одного черкеса літ 30-и, то він просто відповів, що ці 
голови насаджені, аби вовк боявся і не залазив у горо́д. Незадоволь-
нившись такою відповіддю, даною байдужим, малорелігійним черке-
сом, я роспитував більше старих. Остані пояснили мені так: кінські 
голови забеспечують двір, на якому терчать, щастям і заможністтю. 
Крім такого натикання, голови закопують ще серед горо́ду, також для 
щастя останнього. І от це повірря я не раз зустрічав і у козаків прику-
банських станиць. Я бачив, як на степу, на кілках лі́си, що охоплювала 
садок з хатою (курінем), виглядали з за дерев наштрикнуті з виска-
леними зубами, без нижніх щелеп, такіж самі кінські голови. Вони 
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висіли в 4-х кінцях садка. По останньому також де-ни де валялися 
подібні голови. На моє прохання пояснити значіння цього явища мені 
давали ріжні відповіді, але, коли приглянутись до них то вони були 
одними і тимиж. Мені одні казали, що це робиться, аби коні не дохли, 
другі, що це – від зглазу господарства, треті, що це – для того, аби за-
можним бути. Одне проглядає в цих відповідях: кінські голови здатні 
охоронювать двір від нещастя.

Українці мали і зараз мають між собою ріжніх ворожок. Черкеси 
(по більшости жінки) також з давніх пір знали мистецтво ворожити і 
чарувать. І тут здається два народа повинні б обмінятися своїми «до-
сягненнями» в даній царині. Але цього поки-ще не виявлено (на укра-
їнцях!) Правда я добре пам’ятаю випадки, коли черкеси зверталися до 
козачки «переполох виливати». Звертання ж козаків (і взагалі україн-
ців) до ворожок-черкеса́нок мені ніколи ще не вдавалось простежити. 
І їх мабуть, що взагалі майже не бувало, бо у черкесів ніколи не мало-
ся ворожок-професіоналок, яких ми бачимо в українців. Черкеси час-
то гадали на лопатці (кістці) домашньої тварини. Вони дивились крізь 
останню на сонце і по ріжним жилам її, взнавали майбутнє. І от цей 
засіб гадання я шукав по станицях. Я шукав, але ні до чого не дошукав-
ся. Всі старі баби (часто ворожки), яких я питав, казали мені, що вони 
з роду не чули і не знали про таке гадання. В прикладах, кубанських 
замовлень, чарів і засобів запобігти нещастю, зібраних мною і попе-
редніми дослідувачами (Кароленко, Степанів, Чорний і инші), ніщо не 
дає права признати вплив кавказьких народів.

Обрядностей кавкасізація, можна сказати, зовсім не торкнулася. 
Мабуть не буде помилкою, коли ми скажемо, що крім підтримки старо-
го звичаю  стріляти під час весільних процесій (перевозка скрині, від-
правка молодих до церкви і иньше) кубанські українці нічого більше у 
кавказців не запозичили.

Правда зустрічається ще між некозацьким населенням одна гульня 
на весіллі, що собою нагадує черкеську, теж весільну гульню. Черке-
сам кінним і пішим кидають баранячу шкіру, яку кожен сам хоче уне-
сти. Починається боротьба, скачка коней, з ударами нагаїв, з криками 
і, дуже часто, з покаліченням, а то і смерттю. Ця гульня, у ріжних ва-
ріяціях, росповсюджена і за межами Кавказа. Наприклад, в Туркестані 
(правда не тільки на весіллях, а на взагалі народніх святах), кидають 
барана без голови, хвоста і ніг. Тут також іде віднімання один у одного. 
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Так от, як я сказав, подібна гульня буває на весіллях в некозачих ко-
лах. В передмістях Краснодару (так зв. Дубинка), де живуть українські 
пролетаріят та міщане, з значним відсотком росіян, під час весілля ки-
дають подушку, яку дружки намагаються відняти і утекти, від останніх 
дружок. Тут уже не видно тієї військової завзятости, що почувається 
при черкеській гульні, тут уже виходе на кін подушка – сімвол родин-
ного, міщанського уюту. Передмісття ці (Дубинка) мають близькі сто-
сунки з черкесами. Зараз же, по другий бік Кубані, лежить аул Козет 
(«Кузе́т – Дубинка сусє́д», як кажуть черкеси), а трохи далі Тохтаму-
кай, Шенджій і инші. Мешканці цих аулів часто блукають по Дубинці. 
Так, що остання перейняти гульню могла. Але вона на стільки вже не 
схожа з черкеською в своїй основі, що запевнювать дане перейняття 
булоб дуже сміливо. Гульня з подушкою могла занестися з України, а 
то (швидче всього) і з Росії.

Кубанець для своїх хатніх потреб завжди має черкеські чека́нки 
(рогожки, циновки). Він вживає їх майже скрізь поруч з українськими 
ряднами (крім укривання на ніч і застелювання кроваті). Виробом же 
їх українці не займаються а купують уже готовими у своїх закубан-
ських сусідів.

Але всі попередні боки життя, так не зачеплені кавказькими фор-
мами, як одежа! Ця остання, майже у всіх подробицях, схожа з одежою 
гірняка. Кубанець надіває на білу сорочку, що, правда, не зовсім ще за-
губила свого українського вигляду, убрану в неширокі сині, або чорні, 
з червоним вузьким кантом, штани, лехкий балахо́н (літом), або теплий 
бішме́т (ватяний балахо́н). Далі на верх, часто, ще надівають чекмі́нь 
(черкеску). Його кубанці носять довжиною трохи нижче ікор (як і гір-
няки Північного Кавказу) з газирями (гніздами для набоїв), що нашиті 
не так круто, як це було у росіян-козаків Кавказького Лінійного Вій-
ська. Балахони бувають більше світлого коліру (жовті, сіруваті і инші), 
а бішмети темного (чорного). Колір чеміня́ на Кубані буває: чорний, 
сірий, червоний, синій, жовто-гарячий, иноді білий. Від холоду і дощу, 
на верх накидається чорна, вовняна бу́рка, без рукавів і ґудзиків.

На голові носять високу шапку-папаху, часто кудлату, коліру: чор-
ного, білого, каштанового. Вершки шапок бувають ріжного коліру. Осо-
бливо молодь любе яркі вершки. Вона носе: червоні, сині, зелені, жовті, 
жовто-гарячі і т. д. Але часто бувають і просто чорні. За плечима весить 
на мотузку гірський башлик, якого напинають на голову під час холоду 
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і дощу. Він буває, переважно, жовтий, але стріваються більш дорогі з 
сукна червоного, темночервоного і білого.

На ногах кубанці носять звичайні чоботи. Є велика тенденція но-
сити їх стрункими на високих корках. Але вищим проявом шику явля-
ються лехкі, розшиті червоним, зеленим, або жовтим шкіряним кантом, 
ме́чти (своєрідне кавказьке взуття). Вони, дійсно, являються гарною 
прикрасою парубка, що збивши шапку на зад, або насунувши її на самі 
очи, іде в них, майже безшумно, лехкою походкою, яку і виробляє но-
шення такого взуття. Ме́чти уявляють з себе, начебто шкіряний панчох, 
що кінчається трохи вище чашечки коліна. На цей, з ріжними цвітними 
визерунками «панчох», надівається (до речи сказати, з великою нату-
гою) чувек, без корок, з гострим носком. У горі, нижче колін, ме́чти 
зхоплюються ремішками з срібляними пряжками. Цей ремішок є про-
сто зменьшений взірець кавказького поясу. Кінці рем’яшка звисають у 
низ теліпаючися. (мал. 1).

Пояс кубанця також не чим не відріжняється від поясів иншіх кав-
казьких народів (вірніше Північно Кавказьких). Це шкіряна полоска 
вся усаджена срібляними ґудзиками і наконечниками («набо́ром»). 
З полоски звисають ще коротенькі, теж з срібляними ґудзиками, по-
лоски. Кубанець, як і гірняк, любить гарний пояс. Рідко можна бачити 
на поясі мідний набор, більше він срібляний, часто навіть покритий 
злотом. Попадаються пояси, які коштують по 100 карб. і більше. Краще 
сорочка, або штани будуть з дірками, аби пояс, шапка і мечти були гар-
ними. Така псіхологія ще дуже почувається в станицях.

В вищеописаній одежі і ходе кубанець, хоча не можна сказати, що 
вона, як нап’ялилась на нього в 1803 році (по указу військовому) то 
такою і залишилась. Вона у купі з усім Кавказом переживала і пере-
живає ріжні «моди». Наприклад, не так давно появилися такі в роді 
б то свити (зимові) чорного, жовтогарячого, або «защитного» коліру, 
щось подібне до чекміня́. Ріжниця ж полягає от в чим: 1) має стоячий, 
зі смушками, комір (у чекміні ж його зовсім немає – груди відкриті) 
2) На грудях, замісць гнізд для газирів, пришиті такіж довгі кишень-
ки, для обойм набоїв трьохлінійної гвинтовки (хоча иноді зустріча-
ються і з газирями і без усяких кишеньок). 3) застрібуються вони на 
бік, шкіряними ґудзиками. Ми бачемо тут просто чекмінь – пальто. 
Перший нагадує формою, кишенями, кишеньками на грудях і своїм 
сидінням на тілі. А другий нагадує застібуванням на бік, ґудзиками 
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(чекмінь застібувався по середній лінії гачками). Ця, витворена новою 
модою, одіж являється більш практичною і більш пристосованою до 
нових умов (мал. 2 і 3).

Теж саме лучилося і з штаньми. Зараз галіфе, ця, французького по-
крою, форма, зробилася національною для гірняків, а з ними і для ку-
банців. Хто з молоді не носе галіфе, той уже, наче не являється справж-
ним козаком, або черкесом. Його носять ріжних кольорів, але дуже 
часто можна бачити різких, як зелений, червоний, синій і т. д. Галіфе 
завжди має вузенький кант.

Далі – шапка. І вона пережила зміну. Тепер уже виводяться ви-
сокі (часто кудлаті) шапки – між молоддю вони уже вивелись. Зараз 
росповсюджена по всьому Кавказу, нова, низенька, не кудлата шапка 
«куба́нка». На вершку останньої, нашивають чотирі тоненькі шнуроч-
ки, так, як це показано на малюнку 4. Нашивка шнурочків, останніми 
часами, появилася ще з деякою зміною (див. мал. 5). На старих шапках 
цього всього не було (правда, козачі урядники носили навхрест приши-
тий галун). Кубанка росповсюджилася в часи Революції і треба гадати, 
що перша форма її виникла на Кубані (теж саме свідчить і назва). І те-
пер вона також являється одною з частин національної одежи гірняків 
і кубанців.

Теж саме лучилося і з поясом. Колись давно він мав при собі ви-
сячими на шкуринках: відвертку, ножичок, шматок шкіри, для взуття 
ме́чтів, черенок для грошей і т. д. Після де-якого часу все це вивелося. 
Пояс став з висячими при собі речами, що не мали вже практичного 
вжитку, а являлися просто прикрасами, чому і робилися, по більшости, 
з срібла. В Революцію виробилася нова форма. Пояс став довжиною 
1 Ѕ метра, а иноді і більше. Замісць металевого набору, став вжива-
тися костяний. Кількість останнього була значно більша ніж ранніш 
срібляного. Рем’яшки, що звисають, стали переплітаючись в красивих 
сполученнях, довжиною трохи не до колін. Такої довжини рем’яшків, і 
кількости набору, ранніш не носили. Ця нова мода захопила поголовно 
всю станичну молодь. Останніми ж часами пояси стали з’являтися ще 
иньші. Ремінь залишився, по більшости, також довгий, але в ширині 
своїй він дуже зменьшився. Пояси, що їх носили ранніше були і так  
не широкі – всього 1 Ѕ самнтіметра (одні діди носили біля 3 Ѕ см. зав-
ширшки). Але тепер ширина його стає всього міліметрів з 8. Це вже 
зовсім вузький пояс. Крім того, він не має зовсім кількости набору по-
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передніх, що апогея свого досягли в костяних поясах. Прироблених, 
звисаючих рем’яшків немає неодного. Набор (срібляний) складається 
весь лише з 3-х маненьких (бо пояс вузький) речей: пряшечка, нако-
нечник і кільце для просовування кінця поясу, що в європейських за-
мінюється шкіряним.

На Кубані живуть ріжні черкеси, лезгіни, що займаються виробом 
всіх вищезазначених частин одежи кубанця і гірняка. Але і самі кубанці 
видвигають з своєї гущи добрих майстрів. І дуже часто буває, що моло-
дий черкес заказує собі мечти в одній із прилежних станиць у козака, а 
не у себе в аулі.

Про жіночий костюм, ми уже не можемо сказати, що він теж піддав-
ся такому впливу, як чоловічий. Молоді дівчата люблять надіти шарфи 
східньої роботи, як і черкесанки, але це бувають часто бухарські і зане-
сені у станиці швидче не закубанськими сусідами, а міськими панноч-
ками. Одна частина жіночої одежи звертає на себе увагу – це куцини 
і гусарки. Перші уявляють з себе теплу одежу, довжиною вище колін, 
підбиту бавовною, або прядівом. По всій куцині проходять рівнобіжні 
смуги прошиву з верху в низ. Віддалення між прошивними смугами 
(як і на чоловічих бішметах) має сантиметра 2 з Ѕ. Верхня частина ку-
цини, буває з чорного, або синього сатину. Коміра вона не має, і чим 
далі у низ, тим робиться все ширшою. Застібується по середній лінії 
простенькими ґудзиками, що відстоять один від одного на 8–13 см. 
Складок, як і талії, немає зовсім. Жінкам така одежа дуже зручна: роз-
тібнувши, в поли її можна загорнути дитину (а голову вистромити на 
світ). І сама закрита і дитина. Крім того жінки носять, таким-же чином 
і ріжні речи, як паляниці, сулії і иньше. Закривши останні полою, вона 
несе їх, невидними, схованими від чужого ока. Ширина куцин все це 
дозволяє. Гусарка уявляє з себе звичайну куцину, тільки довгу, Крім 
довжини, вона більше не чим не відріжняється. Куцин і гусарок, остан-
німи часами стало меньше, але і зараз на Кубані, кількість їх, досить 
значна (мал. 6).

Походження цих форм жіночого одягу не зовсім ясне, але треба га-
дати, що вони занесені від мешканців Кавказу. На мої запитання, про 
давність куцин і гусарок на Кубані, старі баби відповідали: 1) що вони 
носяться козачками «з покон віків» і 2) що вони на Кубані не так давно 
(давали навіть дату – 50 літ назад). Як що вони «з покон віків», то зна-
чить їх було занесено з Наддніпрянщини. Але там, не куцин, не гуса-
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рок, не було. Ясно, що вони були уже на Кубані від когось перейняті. 
Але встає питання – від когож? – від росіян? від ногайців, або калми-
ків? чи від аборігенів Кавказу? Свитки російських жінок, в протилеж-
ність куцинам і гусаркам, шиються з грубої, частіш жовтогарячого ко-
ліру, матерії, чого ніколи на Кубані не було. Далі – свитки ці зовсім не 
такого покрою, як кубанські: вони мають талію, а часто і зборки з заду, 
після чого, звичайно, вони стають і трохи не схожими на останні; по-
тім вони не мають тих рівнобіжних прошивів, які покривають куцину 
і гусарку. Вони у купі з жіночими свитками фінських народів (мещеря-
ків, бесермяків, пермяків, вотяків, чувашів і инш.) являються зовсім не 
тією одежою і гадати, що з них кубанці переробили свою, булоб абсур-
дом. Татарські (як і взагалі середнє-азіятські) халати уже мають велику 
схожість з гусарками. Але форми жіночого одягу кавказьких народів: 
чеченців, аварів, карачаївців (ранніш і) черкесів, подібні, по покрою 
(а часто) і по кольору матерії, не кажучи уже про її сорти. Лише одна 
ріжниця з гусарками – кавказькі жінки обшивають де-коли їх галуном, 
чого ніколи не роблять козачки, але це буде зрозумілим, коли ми зазна-
чемо, що гусарки і куцини вживають останні не для чистого виходу, а 
для но́шення в діловий час. Можна прямо, без помилки, казати, що гу-
сарка перейнята від кавказців (мабуть через терців і лінійців, які також 
вживають цю одежу). Походження-ж кавказької форми, треба гадати, є 
спільним з середнє-азіятськими халатами.

В зброї, як і в одежі, кубанці багато перейняли від аборігенів края. 
Шабля и кинджал (кинджя́л, ґинджя́л) першіх, мають батьківщиною 
щилини кавказьких гір. Кинджали носилися (тепер мало носяться!) не 
такі довгі, як це було в глибині Кавказа, а уміркованої довжини, як і 
сусіди-черкеси. Иноді вони були трохи криві. Холодна зброя оздоблю-
ється сріблом, а то і позолотою. Кращими майстрами її вважаються 
лезгіни. Гвинтовка і револьвер кубанця, ясно, що не кавказького взір-
ця. Але і кобур для револьвера шиється по кавказькому – не з гру-
бої жовтої шкіри, а з чорного козла, розшитого в молодики і зірки, 
шкіряним (червоним, зеленим, жовтим, або чорним-жеж) шнурком. 
В 1920 році з революційно-військових міркувань мати зброю козакам 
було заборонено і з того часу, ношення її від старого до малого, було 
препинено. Але кубанці, що служили в Червоній Армії, всетаки про-
являли тенденції носити не армійську зброю, а кавказьку. Звичайно 
тут немає нічого шкодливого і Радвлада по втихомиренню країни, 
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дозволила в 1925 році носити козакам свої чекміні і кинджали. Але 
мало хто зкористовувався цим, бо нові умови, нова економіка прино-
сила нові форми, як одежи, так і всього побуту, пристосовані до ви-
могів нового віку. Ходити «по козацькому» ранніш значило – надіти 
високу попа́ху, чекмінь, або в крайньому разі бішмет, підперезавшись  
срібляним поясом, на якому теліпається кинджал, а то і шабля. Тепер-
же це саме ходіння «по козацькому» значить – надіти галіфе, сорочку- 
адигейську (довга сорочка, з продовгуватими кишеньками на гру-
дях, обшита шнурком, з якого зкручені і ґудзики), ме́чти з поясками 
на них, підперезатись кавказьким поясом і на голову надіти низеньку, 
не кудлату кубанку. Як що холодно, то на верх надівають, яко пальто, 
або шинель, новий витвір чекміня, про який я згадував вище. Оце вам  
новий зовнішній вигляд кубанця. Ясно, що одежа остання в сучасних 
умовах, більш життьова, більш пристосована до нового становища. Не 
завжди-ж козак буває в походах і на сідлі. Правда і сучасна форма, або 
так-би мовити «мода» кавказького костюму, ще багато джегітська, але 
тут уже не передбачені всі випадки наїздництва і військових походів. 
Ясно, що балакати про цілковите усунення старої форми, не прихо-
диться, бо і зараз ще часто можна бачити і чекміні і кинджали і високі 
попахи, а особливо бішмети. Але більшість населення, їх уже не носе, 
замінивши на вищезгадану нову «моду».

Раз кубанці перейняли від аборігенів зброю і одежу, то, ясно, що 
вони перейняли і кінську збрую. Ця остання вся усаджена кавказьким 
набором, подібним до того, яким усаджується пояс.

Тепер перейдемо до танців. Вони відчули вплив Кавказа майже рів-
ний з одежою. Танці дуже росповсюджені на Кубані, чому сприяло дві 
причини: 1) самі українці люблять потанцювати у вільну годину і 2) пе-
рейшовши на Кубань, чорноморці зустріли тут досить танцюристських 
народів, які підтримали в них дану природню рису. І тепер станична 
молодь у неділю гуляючи з гармонією, те і діло, що під гру останньої 
і акомпанімент невеликого бубана, вчиняє танці на «вуглах» (місцях 
гульні молоді певної теріторії станиці). Стають у коло і якийсь парубок 
вийшовши на середену роспочинає танець. Далі вскокує другий, а ино-
ді за ним і ще де-кільки і тоді лише ги́кання і похвальні виклики під згу-
ки невгамованого музики. Парубки краще танцюють, ніж дівчата, та це 
і зрозуміло: у кавказьких танцях в центрі чоловік (мущина), а не жінка, 
як це єсть в європейських. Коли приглянутись до тих танців, що вжи-
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ваються по «вуглах», то ми і побачимо, що вони на 80% кавказькі. Тут 
і «лезгінка» і «адигея» і «Шаміль». Часто танцюють ще «наурську», 
яка правда, хоч і має цілком кавказьке обличча, але по де-яким даним 
уявляє з себе не гіряцьку, а терську (походження не зовсім ясне). Крім 
цих танців вживаються ще – гопак, козачок і останніми часами зане-
сену хлопцями-росіянами («кльошами», як звуть їх станичане-козаки) 
«московську бариню». Але і «бариня» і гопак росповсюджені на Кубані 
далеко меньше, ніж лезгінка, адигея і Шаміль. Зараз особливо роспо-
всюджений Шаміль. Його мелодію у неділю можна чути скрізь по ста-
ниці, де на гармонії, а де і просто на губах. В місцях, що безпосереднє 
стикаються з аулами, бувають иноді танці, на яких у купі з кубанцями 
виступають і черкеси. І тут наочно видна та велика псіхологична одно-
родність двох націй. І ті і ті однаково шарудять однаковими ме́чтами по 
прибитій траві біля дуба, або по дорозі на перехрестках вулиць. І лише, 
коли заморена гармонія заводе гопака, тоді черкеси не танцюють, а, 
підбиваючи у долоні, слідкують очима, за танцюристом-кубанцем. Але 
мені самому приходилося бачити, як черкеси у купі з останніми також 
вибивали гопака.

Кубань не тільки прийняла кавказькі танці, але і втілила їх, яко 
своє, яко національне. Кубань вивчилася танцювати лезгінку і Шамі-
ля від кавказьких народів північних схилів хребта. Кубань вивчилася і 
оправдала себе, як учня. Вона дала не мало гарних виконавців лезгінки 
і иншіх танців. І навіть більше того. Зараз в станиці Пашківській (7 вер-
стов від Краснодару і 2 Ѕ верстви до Адигеї) живе козак-хлібороб Яків 
Сидоренко, що справедливо може бути названий найкращим танцю-
ристом Кавказа. Йому зараз літ 30–32. На яких конкурсах йому прихо-
дилося виступати скрізь він одержував 1-й приз. Не черкеси, не чеченці 
не хто инші не змогли ще його забити на танцях. В нього вже де-кільки 
разів стріляли за лаври, його конкуренти в мистецтві. Але поки-що все 
сходило добре – куля не унесла в могилу і не понівечила цього слав-
ного представника Кубані і всього Кавказу. В особі Сидоренка, Кубань 
досягла апогея в кавказьких танцях забігши вперед своїх вчителів. Це 
можна зрозуміти лише бачивши, як він з 12-ю кинджалами лехко літає 
наче не торкаючись землі, своїми ме́чтами, під вибухи лезгінки, або 
Шаміля. Тов. Сидоренко дуже гарно танцює і гопака з козачком, але 
все-таки тут він уступає другому танцюристу – т. Золотницькому, що 
здається родом сам з Наддніпрянщини. Сидоренко являється виразни-
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ком всієї Кубані, яка гарно танцює лезгінку і Шаміля, в той же час не 
забувши ще зовсім і гопака.

Кубанець, крім того, любить джегітовку. Ідеал гарного їздця на коні 
шанувався, правда і в Запоріжжі. Але, перейшовши на Кубань, запоріж-
ці оформили в особі кавказького джегіта. Запоріжці стали джегітами. 
По станицях і в самому Краснодарі і досі часто відбуваються широкі 
джегітовки, на які з’їзджаються черкеси з аулів і кубанці (по більшости 
козаки) з станиць. Кубанці дали не мало джегітів обом таборам Револю-
ції. Недаром і жадібна на видовиська європейська буржуазія, оцінила 
емігрантів-кубанців, яко добрих їздців.

Скажу слово і про їжу. В останній кубанці залишилися вірними 
старим українським традіціям. Але в цій вірности зробила малу про-
боїну черкеська їжа з вареної кукурудзи. Це – мамали́ґа. Її вживають 
не тільки черкеси, але і де-хто инші (напр. молдаване на Україні). Але 
тут, на Кавказі, вона являїться національною в аборігенів краю. Ця 
мамали́ґа (мамалига, або п’аста) вважається у кубанців, за не смач-
ну їжу, до якої і звертаються, лише в скрутному становищу. Так напр. 
під час голоднечи в 1921 році мамалига була почестним одвідувачем 
столів і сирн (малий столик, для обіду в робучу пору). Пройшла-ж 
голоднеча і знов мамалига забута. Словом вона на Кубані вважається 
за їжу, до якої звертаються лише через брак кращої, що пояснюється 
більшою заможністтю українця.

Треба ще зауважити, що вплив тубільців Кавказа, виявився і на фор-
мах хат кубанського козака-українця. Черкеси дуже люблять охоплю-
вати свої ху́ни (хати) з 3-х, а то і з усіх 4-х боків невеликим навісом, на 
дерев’яних стовпах. Навіс недозволяє дощу маря́ти і псувати глиняні 
стіни. Теж саме ви бачете і в козачих станицях, як що будете їхати по 
Закубанщині.

Розположення сами́х станиць звичайно не нагадує собою аули. 
Правда, попадаються дуже часто такіж криві і вузькі вулиці, як і там, 
та це ж можна зустріти і на Україні. Але иноді ми стоїмо перед фактом, 
що безумовно являє собою запозичине від кавказців. Для прикладу я 
подаю план вулиці Чепіжинської в станиці Пашківській, що лежить на 
гряниці з Адигейщиною (вулиця одмічена пунктиром). Це, як ми бачи-
мо, вузька, надзвичайно зламана вулиця з ріжними зауличками і прову-
лочками. Словом таж сама картина, що і в якому небуть адигейському 
«чіллє». Даний район Пашківської станиці був забудований, як раз в 
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самий розгар кавказької війни, себ-то тоді, коли населення було най-
більш зацікавлене своїми закубанськими сусідами і в той же час було 
вже в де-якій степені ознайомлене з ними за попередні десятки років 
свого перебування на берігах Кубані. Попка в 1858 році в книзі «Черно-
морские казаки», описуючи тодішній Катеринодар, говорить про те, що 
вулиці останнього дуже вузькі, притім, чім далі, то все вузчають і вуз-
чають, і він каже, що перепланування Катеринодару являється необхід-
ною потребою. Админістраційними засобами вдалося все таки зробити 
те, що сучасний Краснодар, по своєму зовнішньому вигляду, уявляє з 
себе європейське місто, а не азіятське, яким воно могло б зробитись без 
втручання органів влади.

На останок, залишається трохи сказати про вдачу і звички кубан-
ця, що відчули на собі де-який вплив Кавказа. Перш за все кубанець 
більш гарячий і більш моторний, ніж наддніпрянець. Коли ми кажемо – 
«запоріжець», то зараз-жеж уявляємо чоловіка хороброго, безпечного 
і, до де-якої міри, спокійного, себ-то, коли наприклад їх добрий гурт 
іде в атаку, то тут вони ввижаються скачучими з стриманою завзятіст-
тю, і, у всякому разі, без сатанячих вимахувань шаблею і без вигуків 
схожіх на шкреготання зубами. А тип кавказця, як раз таким і встає 
перед нами. І коли ми кажемо: «кубанець» то нам також ввижається 
значна міра останньої картини. Досить добру характеристику кавказь-
кої гилки українців, по моєму, дав К. Н. Чорний в статті «Ейский уезд». 
Він каже, ось що: «благодаря некоторым здешним условиям, здешний 
казак-малоросс по своему характеру в известной степени отличается 
от малороссов Украйны. Оставаясь неподатливым в своих убежедени-
ях, он сделался смелее при всякой опасности и ловче своего перворо-
дича малоросса»*. Правда тут залишається зазначити, що сміливість 
кубанець-то заніс ще з січових курінів і не можна сказати, що ця риса 
була прищеплена уже на нових землях.

Живучи сусідом черкесу, що так славиться своєю лехкою поход-
кою, кубанський українець до де-якої міри перейняв останню. Цьому, 
звичайно, багато сприяли черкеські ме́чти, що мимоволі її виробляють. 
Правда, кубанці лише 135 літ живуть на Кавказі, а терці і лінійці при-
йшли сюди значно ранніше, чому, як я вже казав, перейняли більше 
кавказьких елементів і чому походка їхня, по словам Гильченка (антро-

* «Кубанский Сборник» т. І стор. 361, Катеринодар 1883 р.
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пол. дослідження «Кубанские казаки»*) більш лехка, ніж кубанця. Але і 
у останнього, по признанню того-ж таки Гильченка, вона мало відстає.

Мені приходилось не раз чути, від товаришів, що приїзджали з 
України, висловлювання гадки, що кубанці, не покидаючи шапки, крім 
часу їжи і перебування в жилій хаті, запозичили цю звичку від черкесів, 
у яких покрита голова потрібна для виразу шани, якійсь хвилині або 
особі. Дійсно, кубанець, без шапки рідко і на двір виходе (а по вулиці 
зовсім не піде). Часто і в установах і в театрах він не зкидає її. Але при 
обіді і в жилій хаті він завжди скине. Літом, в роботу він замінює її бри-
лем, і тим не залишає голову непокритою. Ясно, що нічого не буває без 
винятків і в даному разі також не обходеться без них, але я беру загаль-
ну картину. Сказати-ж, що це перейняте від черкесів, яб не сказав, бо 
треба пам’ятати губатих прадідів, що також не розлучалися з шапкою. 
Тут можна говорити лише про черкеську підтримку цієї запоріжської 
звички. А підтримка, ясно, що давалася черкеським побутом, в якому 
ця звичка прийняла форми більше запоріжських, перетворившись на-
віть в священну вимогу.

Оце, власне кажучи, все, що можна сказати про вплив Кавказа на 
українське населення Кубані. В таких галузях, як приказки і пісні, ку-
банці не перейняли нічого. Напр. в піснях і зміст і мелодія і сам дух 
залишаються чисто українськими з незначним % російських елементів. 
Все не примічене мною, буде лише доповнювати в деталях вплив Кав-
каза, але загальна картина залишиться таж сама.

Тепер залишається сказати, як резюме, що кубанці в своїй осно-
ві залишилися справжними українцями, але додали до свого побуту і 
культури ще риси Кавказа. Вищезгаданий Попка казав про тодішнього 
чорноморського козака: «Черкесская одежда и сбруя, черкесское ору-
жие, черкесский конь составляют предмет военного щегольства для 
урядника и офицера. Вообще все черкесское пользуется уважением и 
предпочитанием между казаками»**. Кубанець не став дійсним кавказ-
цем, але кавказьким українцем він став.

*  «Труды Антропологии. Отдел. Общ-ва Любит. Естествознания». Т.  ХVІІІ, 
вып. 2, 1899.

** «Черноморские казаки». Спб. 1858. стор. 199.
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ІНТЕРВ’Ю ТА ОГЛЯДИ

НОВІ РАКУРСИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛЬСЬКИХ 
УКРАЇНІСТІВ: ШТРИХИ ДО ТВОРЧОЇ  

ПОСТАТІ ПРОФЕСОРА  
ВАЛЕНТИНИ СОБОЛЬ *

Л. В. Чи справді у Варшавському університеті постала нова лабо
раторія українського слова?

В. С. Поки що завчасно говорити про справи значної ваги. Пер-
ші три зібрання Літературознавчої експериментальної лабораторії у 
квітні-травні-червні 2013 року були справді цікавими. Цікавими й ко-
рисними завдяки учасникам та їхнім доповідям, а також з огляду на 
інтерес творчої молоді, наших магістрантів та докторантів, молодих  
докторів. Так, професор Тереса Хинчевська-Геннель, щойно повернув-
шись з університету в Кембриджі, розповіла про історію та традиції 
цього відомого наукового осередку. Професор з Канади Марко Царин-
ник, співзасновник Нью-йоркської поетичної школи, тричі був нашим 
гостем, і на останньому зібранні 26 червня ми з інтересом заслухали 
його доповідь про відображення в художній літературі українсько-
польсько-єврейських взаємин. Лекція професора М. Царинника була 
проілюстрована документальним фільмом, слайдами, вона викликала 
жваве обговорення, яке спонтанно переросло в дискусію. Найактивні-
шу участь у дискусії взяли: головний редактор часопису «Нова Поль-
ща» професор Олександр Вірпша (він же Лешек Шаруга), а також про-
фесор Люблінського та Дрогобицького університетів Ігор Набитович.  
А властиво саме такі ось творчі обговорення, дискусії, які б, у свою чер-
гу інспірували творчі пошуки в середовищі молодших і зовсім молодих 

*  Інтерв’ю у професора Варшавського університету, керівника Літературо-
знавчої експериментальної лабораторії кафедри україністики, доктора філологіч-
них наук В. Соболь взяла Л. Вахніна.
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науковців, – це й було закладено в основу програми лабораторії як одна 
з її засад. Тому презентація двох перших випусків воістину унікального 
інтердисциплінарного часопису «Сфери», головним редактором і ви-
давцем якого є професор І. Набитович, стала правдивою родзинкою, 
яка увінчала наші дебати, нагадавши слушно, що тільки надруковане 
слово має правдиву вагу...

Пам’ять про тих, хто відійшов у вічність, має вносити і вносить 
свої корективи. Так, на одному із засідань забракло просто інформації 
про дві недавні міжнародні конференції у Познанському та Вроцлав-
ському університетах, то ж було вислухано й обговорено мою муль-
тимедіальну лекцію про українську зорову поезію бароко і необароко, 
присвячену світлій пам’яті українських поетів-експериментаторів Ми-
коли Мирошниченка та Івана Іова. Крім їхніх творів, було проаналізова-
но зорову поезію тих, хто сьогодні в творчому розкриллі, – вірші Ми-
хайла Стрельбицького, Анатолія Мойсієнка, Неди Нежданої, Анатолія 
Ткаченка, Миколи Сороки, Віктора Женченка, Андрія Сукнацького та 
інших трудівників на ниві «poesis laboriosa», тобто «важкої для ство-
рення поезії». Її ще називають «poesis jucunda» – «принадна поезія», 
«poesis nobilis» – «славетна поезія»...

Подумалося тоді: як би щиро, по-дружньому порадів Микола Ми-
рошниченко з приводу народження літературознавчої лабораторії... Те 
обговорення було супроводжене переглядом книжок та творів від Гри-
горія Сковороди, Івана Величковського – до зорових віршів Вацлава 
Гавела та подарованої Миколою Мирошниченком книжки. Це моно-
графія Тетяни Назаренко 1, у якій твори 28 українських поезографіків 
представлені у світовому контексті. Справді, то є унікальна двомовна 
(українською та англійською) розвідка Тетяни Назаренко і водночас 
антологія текстів, які заслуговують на ширший резонанс. Такої думки 
був і професор Л. Шаруга, який розповів про польську «конкретну» по-
езію, до творення якої й сам причетний.

А народилася наша лабораторія, щиро кажучи, у дуже непростих 
умовах дискусії, а навіть заперечення. Сталася ця подія 16 квітня 
2013 року на засіданні Вченої ради факультету прикладної лінгвістики 
Варшавського університету, на розгляд якої була представлена концеп-
ція, мета, програма, план нашої роботи, склад учасників лабораторії. На 
цій високій раді наша міні-єдностка отримала право на життя у складі 
факультету, діставши підтримку деканського колегіуму. Новообраний 
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декан нашого факультету професор Кшиштоф Хейвовський, справжній 
європейський учений, фахівець з англійської філології, рішуче підтри-
мав мою ініціативу, за що я безкінечно вдячна. Під началом професора 
К. Хейвовського у Варшавському університеті нині готується прове-
дення міжнародної наукової конференції із проблем перекладу, і то для 
мене буде честь і радість розповісти, як розкішна старопольщизна в 
щоденнику Пилипа Орлика, інкрустована латиною, французькою, при-
смачена українізмами, тюркізмами, – природно звучить сьогодні сучас-
ною українською, мовою держави, яку гетьман омріяв. Дозволю собі 
звернутися до сонета Дмитра Павличка. Вчитаймося, а головне, замис-
лімося над рядками Д. Павличка про гетьмана Пилипа Орлика:

Чорнило, і папір, і лампа – на столі,
В руці – перо з крила, у спогаді – латина,
Він конституцію писав. Була хвилина,
Коли він Богом жив, ще Орлик, не Орлі.

В народів є царі, султани й королі,
Клейнод володаря йде від отця до сина.
Ми ж вибиратимем вождя, бо ми – єдина
Безглавна нація на цій сумній землі.

«Зашвидко ми з біди погнались в демократи,
Монарха треба нам», – гуділи козаки,  –
І я між ними був, пробач мені, мій брате!

А він замислював державу на віки,
І час його настав, коли воскресла мати,
І випав царський жезл з московської руки 2...

Отже, визначальною проблематикою лабораторії є передусім дав-
ньоукраїнська література українсько-польського пограниччя в її євро-
пейських контактах. Тому не випадковим (і корисним, як тут кажуть, 
«пожитечним»!) є непідробний інтерес до лабораторії не лише услав-
лених літературознавців професорів Стефана Козака, Василя Назарука, 
Олександра Вірпші, Малгожати Семчук-Юрської, Ігоря Набитовича, 
а й видатних польських істориків, професорів Тереси Хинчевської-
Геннель, Мирослава Нагельського, докторів Маріуша Дроздовського, 
Пйотра Кролля, Конрада Кучари; їхні виклади також у плані наступних 
творчих зібрань. Має ж бо рацію Норман Девіс (Norman Davies), який 
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у праці «Europa między Wschodem a Zachodem» («Європа поміж Схо-
дом та Заходом») підкреслює, що література та історія – діти-близнята 
однієї матері, гуманістики. Годиться тут хіба визнати, що український 
письменник Валерій Шевчук писав і говорив про це значно раніше.

Л. В. Які завдання сьогодні стоять перед Вами як керівником нової 
лабораторії та Ваші плани на майбутнє?

В. С. У наших планах також – обговорення нових наукових видань, 
значних наукових подій, доробку видатних учених, письменників, інфор-
мація про наукові форуми, конференції, конгреси. Чимало знаменних по-
дій попереду. У 2014 році відзначатимемо 200 років від дня народжен-
ня Тараса Шевченка і 70 років від дня народження Валерія Шевчука. 
Передбачено провести творчі зібрання лабораторії, на одному з яких 
дискутуватимемо над щойно виданою Інститутом мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України книж-
кою професора Стефана Козака «Шевченкознавчі та порівняльні студії». 
Окреме зібрання плануємо присвятити творчості Валерія Шевчука та 
численним перекладам його прози в Польщі – його твори тут надзвичай-
но люблять, читають і досліджують. Так само, як віднедавна польською 
читають твори Марії Матіос, Володимира Яворівського, Анатолія Кри-
ма. Не втримаюсь від спокуси поділитися інформацією, що цих митців 
українського слова в 2010–2012 роках вітали наші студенти – фото цих 
зустрічей на стендах четвертого поверху факультету не лише нагадують 
про незабутні контакти, а й спонукають до читання творів, живу такою 
ось вірою. Віру дають молоді, це ж саме наша випускниця, а нині моя 
докторантка Анна Коженьовська-Бігун подарувала польському читачеві 
переклади творів Марії Матіос «Нація» та «Солодка Даруся». Хіба до-
дам, що Інна Демидова переклала польською байку Сковороди «Бджола 
та Шершень», Марцін Рошковський – вірші Кирила Транквіліона-Став-
ровецького, Аліція Єндрашевська – новелу Людмили Тарнашинської...

А зараз, згадуючи ХV Міжнародний з’їзд славістів (адже я знаю, як 
багато зусиль, пані Лесю, у Вас пішло на підготовку до цього, переко-
нана, надзвичайно важливого форуму), думаю, нам обом є що розпові-
сти після повернення – Вашим і моїм колегам у лабораторії.

Л. В. Який склад Вашої експериментальної лабораторії?
В. С. До її складу увійшли відомі в науковому світі вчені, профе-

сори, доктори, але також і молодь: докторанти, магістри і магістранти. 
Але лабораторія відкрита, запрошуємо охочих прилучитися до спів-
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праці, тих, хто не лише закоханий у літературу, а хто розуміє вагу і силу 
літературознавчої науки. Трохи несподівано, але так уже сталося, що 
складовою експериментальної лабораторії є студентське наукове літе-
ратурно-театральне коло «Błękitny Okręt» («Синій Корабель»), яке діє 
від 2000-го. Авторкою назви (будинок нашого факультету має синій  
колір...) стала помічниця Каміла Бродовська, яка зараз творчо спів-
працює із 7-ма театрами Варшави. Маю хіба трохи жалю, що творчі за-
хоплення цієї надзвичайно обдарованої дівчини перешкодили їй завер-
шити майже готову наукову працю про поезію Дмитра Павличка, у яку 
Каміла Бродовська закохана віддавна й дотепер... Однак, тішить те, що 
від жовтня 2012 року це коло, згідно з рішенням продекана професора 
Дороти Урбанек, набуло статусу факультетського, і тут величезну допо-
могу маю від Анни Коженьовської-Бігун, яка, крім нашої україністики, 
закінчила ще й театральну академію, отож її вкладу не переоцінити. 
Упродовж усіх років коло живого українського слова «Синій Корабель» 
на диво результативно співпрацювало з Посольством України в Респуб-
ліці Польща, у будинку якого на алеї Шуха, 7 силами студентів-укра-

Проф. В. Соболь та проф. Б. Бакула на Міжнародній науковій конференції 
«Українська література в колі питань наукової компаратистики».  

м. Познань (Польща). 14–15 травня 2013 р.
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їністів було проведено кілька значних літературних свят. Найголовні-
ші – вечір, присвячений 150-річчю від дня народження Івана Франка 
в 2006-му, у зв’язку з виданням Шевченкового «Кобзаря» польською 
мовою – у 2009-му, у зв’язку зі 140-літтям від дня народження Лесі Укра-
їнки – у 2011-му. Попереду – 200-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка, у конкурсі, організованому Міністерством освіти України з наго-
ди ювілею, взяла участь, написавши творчу роботу, наша магістрантка 
Вікторія Мельник, чекаємо на оцінку, яку дасть тій праці Україна. Над-
звичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Дмитро 
Павличко, а згодом Надзвичайний і Повноважний Посол України в Рес-
публіці Польща Олександр Моцик високо цінували і відзначали діяль-
ність студентського кола, яке нині – завдяки режисерському новатор-
ству Анни Коженьовської-Бігун – готується до проведення Фестивалю 
науки у Варшавському університеті 22–26 вересня 2013 року. Не буду 
видавати таємниць, але програма Фестивалю науки має бути цікавою...

Л. В. Розкажіть, врешті, про Ваші видання, а також про Вашу 
поїздку до Парижа, пов’язану з розшифруванням частини рукопису 
щоденника Пилипа Орлика та його перекладом сучасною українською 
мовою.

Відомими й популярними серед широкого кола читачів стали в 
Україні Ваші книжки «З глибини віків», «Літопис Самійла Величка 
як явище українського літературного бароко», «12 подорожей у кра
їну давнього письменства», «Пам’ятна книга Дмитра Туптала», «Не 
будьмо тінями зникомими» ... У Польщі щойно видано Ваші підручни
ки – перші підручники для українських ліцеїв у Польщі...

В. С. Дякую Вам, пані Лесю, за це запитання, бо врешті маю наго-
ду висловити глибоку вдячність редакторці виданих у Варшаві чотирьох 
моїх підручників із серії «До джерел», великій духом українці Миро славі 
Борцюх, яка за роки праці в престижному варшавському видавництві 
«Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne» спричинилася до видання сотень 
потрібних українських книжок. Дуже шаную пані Мирославу, дякую їй 
сердечно за роки співпраці, бо ж не раз доводилося зблизька спостеріга-
ти, яку величезну роботу, володіючи ерудицією, знаннями, любов’ю до 
українського слова і до своєї справи, – робила і робить ця гарна, навдиво-
вижу скромна українська людина... А ще коли б і Ви, пані Лесю, почули, 
з якою гордістю Мирослава Борцюх говорить, що вона є учениця про-
фесора Михайла Лесіва, і стільки пієтету має до його наукового доробку, 
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до нього як до Людини, до видатного вченого – Ви б зрозуміли (як і я 
свого часу), що ось такі саме талановиті трударі мають презентувати у  
світі українську еліту. Мені також пощастило спілкуватися з професо-
ром Михайлом Лесівим як автором видавничих рецензій моїх підруч-
ників, він висловив цінні поради та зауваження, то ж його оцінка для 
мене дуже багато важить. Уявіть собі – у свої 85 років професор Лесів 
сповнений сил, енергії, творчих задумів, щойно читала його нову книж-
ку «Recenzio». Ще раніше варшавське видавництво «Тирса» видало мою 
працю про Дмитра Туптала, до якої увійшов також переклад щоденника, 
на який натрапила, працюючи в 2000 році в науковій бібліотеці в Москві. 

Що стосується роботи над щоденником Пилипа Орлика, яка триває 
довгі роки, то вона – «неначе цвяшок в серце вбитий»... Розпочалося 
все від прочитання рукописної копії, зробленої зі щоденника нашого 
гетьмана на межі ХVІІІ–ХІХ ст. трьома анонімними польськими палео-
графами. Доступна в залі мікроформ Народової бібліотеки у Варшаві, 
копія, її розбір, стали наукою, як читати різні почерки. Допомогло не 
так комп’ютерне збільшення та лупа, як збережена в пам’яті порада 
Валерія Шевчука: «Дивіться довго і уважно, і текст заговорить»... Текст 
заговорив не відразу, але заговорив... 

Наступним етапом було прочитання й переклад факсимільного ви-
дання оригіналу, яке зреалізував Гарвадський інститут українознавчих 
студій. І тут дяка долі і видавництву за щасливий парадокс: сталося ж бо 
на краще, що перший варіант праці, підготовлений до друку в 2010-му 
(вичитка й переклад за факсимільним гарвардським виданням), – не 
був виданий. Чому це добре? А тому, що аж на останньому етапі, у ході 
роботи з оригінальним рукописом, а не копією анонімних палеографів 
чи навіть гарвардським факсиміле, – аж тоді тільки й з’ясувалися спов-
на не лише мої власні помилки, неточності, упередження, а також те, 
що гарвардське факсиміле має пропуски окремих сторінок і розділів... 
З одного боку, є справедливим докір колег, що досі не написала поваж-
ної праці про Орлика. Проте, з іншого боку, знову ж таки, це добре. По-
над 20 написаних розвідок меншого обсягу, які в ході роботи постали, 
відбивають повільне, але все ж «прозрівання» на оманливе відчитання 
ряду фрагментів, помилкове їх розуміння, а помилки – це те, що було б 
неприпустимим у більш поважній роботі... За радість праці і за трудно-
щі треба дякувати долі, а за сприяння насамперед людям, які допомогли 
порадами, критичними зауваженнями, консультацією – багатьом коле-
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гам-дослідникам в Україні і в Польщі, працівникам архівів у Варшаві 
та Парижі. Повірте, я справді маю в серці глибоку вдячність на адресу 
багатьох і багатьох колег. Окрема подяка – працівникам дипломатич-
ного архіву Міністерства закордонних справ Франції в Парижі, які в 
серпні 2012 року посприяли моїй роботі... Це щодо Вашого запитання 
про поїздку до Парижа. Так, привів мене до архіву Міністерства закор-
донних справ Франції голос сумління. Стало соромно так довго (і не 
завжди результативно) працювати й не бачити на власні очі цілого ру-
копису гетьмана... Мрія побачити його збулася, дякуючи знайомству з 
письменницею Наталкою Замулко-Дюбуше, яка родом із Черкащини, 
але майже чверть століття мешкає і творчо працює в Парижі...

Л. В. Дякую за розмову. Творчих Вам успіхів та нових книжок!

ПРИМІТКИ
1  Назаренко Т.  Poezographia: contemporary visual poetry іn Ukranian 

(Поезографія: сучасна зорова поезія українською мовою). – К. : Родовід, 2005.
2 Павличко Д. Пилип Орлик // Павличко Д. Сонети. – К., 2004. – С. 115.
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ІНТЕРВ’Ю З КАНАДСЬКИМИ МИТЦЯМИ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛЮБОЮ ТА 

ІРИНЕЄМ ЖУКАМИ *

У середині липня 2013 року до Києва завітали поважні гості з 
української діаспори – митці й громадські діячі Канади – сестра і брат 
п. Люба і п. Іриней Жуки. Це – чільні концертуючі піаністи, знані, 
зокрема, в Україні, Європі, Канаді, США як чудовий фортепіанний 
дует. Вони належать до тієї когорти української інтелігенції, яка опи-
нилася на заході під час Другої світової війни. Родинне гніздо Жуків 
пов’язане із Західною Галичиною (з м. Любачів, нині – Польща), де 
народилися майбутні славні митці. Відтоді минуло багато часу – адже 
вже понад 60 років родина Жуків є громадянами Північної Амери-
ки. Хоча в Канаді вони здобули прекрасну музичну освіту і зробили 
блискучу музичну кар’єру як піаністи, однак їх ніколи не полишало 
відчуття належності до України та української культури. Про це, а 
також про місце української музики і музики композиторів україн-
ської діаспори у виконавському мистецтві й педагогічній практиці 
Жуків та в музичному житті Північної Америки йтиметься в інтерв’ю  
з гостями.

Ш. О. Шановне й високоповажане товариство! Раді знову бачи
ти Вас у нашому Інституті. Вам вдалося здійснити блискучу музичну 
кар’єру. Ви зуміли напрочуд вдало поєднати артистичну діяльність з 
педагогічною, зреалізувалися як концертуючі сольні виконавціпіаніс
ти, а також створили славний фортепіанний дует. До того ж Ви ди
пломовані музикознавці. У цих іпостасях на Вашу долю випала місія 
представляти українську музичну культуру і музичне мистецтво укра
їнської діаспори у світі. Скажіть, будь ласка, у Вашому житті так 
сталося випадково чи Ваша кар’єра є цілком закономірною? Можливо, 

* Інтерв’ю взяла О. Шевчук.
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у цьому випадку вагому роль відіграли родинні традиції чи інші обста
вини життя й виховання? 

п. Люба. Наш тато був лікар, мама – педагог і музикант. Вона пра-
цювала не з професіоналами, а грала в напівпрофесійних театральних 
гуртках у Галичині до 1939 року та вчила музики в середніх учитель-
ських школах і семінаріях. Прийшли воєнні роки, і ми опинилися на 
еміграції. Перші два роки ми перебували в Польщі, а потім повернули-
ся додому. Невдовзі знову емігрували і на цей раз назавжди. Опинилися 
в Австрії, де тато під кінець війни одержав працю. З наступом Червоної 
армії довелося покинути Австрію і спішно виїхати в інше місце. Було 
вирішено виїхати до Канади.

Ш. О. З якого року Ви в Канаді?
п.  Іриней. З 1951-го. Тут ми одержали музичну освіту в Квебек-

ській консерваторії в Монреалі та університеті Мак-Ґілл. Відтак мали 
можливість удосконалювати професійну майстерність у Європі. Пи-
шаємося тим, що серед наших учителів була знаменита європейська 
піаністка першої половини ХХ ст. професор Любка Колесса – одна з 
найяскравіших репрезентанток унікальної за музичними талантами, 
знаної в широких музичних колах галицької родини Колесс. 

Ш. О. Шановне товариство, коли Вам вдалося налагодити тісну 
співпрацю з Україною? Як це відбувалося? 

п. Іриней. Чітко пам’ятаю, що 1991 року я вперше побував в Укра-
їні. Моя сестра набагато раніше побувала там і змогла налагодити кон-
такти з музичними колами в Україні. Але про це згодом. Спочатку нас 
запросили до України на фестиваль української зарубіжної музики у 
квітні 1991 року, що відбувся у Львові. Однак через хворобу мами ми 
не змогли поїхати на цей фестиваль. Водночас того ж року ми одер-
жали запрошення з Києва на Музік Фест і з радістю прийняли його. 
Тоді ми приїхали до України завчасно – за два місяці до фестивалю. 
Спілка композиторів України «атестувала» нас як музикантів-виконав-
ців української зарубіжної музики і влаштувала нам гастролі по всій 
Україні. З концертами ми побували в Харкові, Запоріжжі, Львові. Через 
два роки ми знову побували на Музік Фесті і наші гастролі по Україні 
продовжились. Цього разу по інших містах. 

Ш. О. За таких тісних стосунків з музикантами в Україні, до того 
ж при Вашій виконавській мобільності, мабуть, не один композитор 
радо пише музику саме для Вас і присвячує Вам свої твори?
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п.  Іриней. Так. І в Україні, і в 
Канаді.

п.  Люба. Уже на початку 
90-х років ХХ ст. контакти з укра-
їнськими композиторами так зміц-
ніли, що деякі з них почали писа-
ти для нас музику, вважаючи, що 
таким чином пропагування творів 
за кордоном буде забезпечено. На 
жаль, нерідко буває так, що після 
прем’єрного виконання твору яко-
гось українського митця викона-
вець надовго забуває про нього і 
воліє грати музику С. Прокоф’єва чи  
Д. Шостаковича. 

п. Іриней. (Сміється). Справді, 
композитори української діаспо-
ри в Канаді також переконані, що 
твори, присвячені Жукам, будуть  
виконуватися. 

Ш.  О. Якою мірою Ви, канадські музиканти українського похо
дження, задіяні в концертному житті Канади і поза її межами на су
часному етапі? 

п.  Іриней. Минулого року восени ми мали цікаву презентацію в 
університеті Вінніпега, де були представлені твори українських ком-
позиторів з України та з української діаспори Канади. Там прозвучала 
музика Ю. Фіали, Ґ. Кулеші, Є. Станковича, М. Скорика, Г. Ляшенка. 
Організатори того музичного заходу звернулися до нас з ідеєю виклас-
ти історію української музики, так би мовити, «через два фортепіано», 
на що я відповів, що це неможливо, але частину тієї історії, зокрема 
стильові особливості музики, ми можемо з’ясувати. Тому спочатку був 
музикознавчий виклад проблеми, а потім звучала музика.

п.  Іриней. Ми виступали в Марокко і виконували там канадську 
музику, так само виступали в Китаї (за підтримки канадської Ради мис-
тецтв та Міністерства культури Китаю). А поза тим є різні приводи для 
концертних виступів у містах Канади – Торонто, Монреалі, Вінніпегу 
та ін. Минулого року були запрошені до участі у великому міжнародно-
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му фестивалі в Лондоні, а потім протягом тижня викладали там форте-
піанні студії для студентів. Щодо української тематики та її поширення 
у світі, зокрема в Канаді, кілька років тому нас запросив канадський 
парламент з нагоди відзначення 75-річчя Голодомору в Україні, де ми 
виступили з коротким вступним словом стосовно тієї трагічної сторін-
ки в Україні 1932–1933 років і грали твори українського композитора 
Ф. Якименка. Відповідно до цієї сумної події це були настроєві ком-
позиції цього, сьогодні ще мало відомого, композитора і в Україні, і в 
світі. Я намагаюся дослідити деякі його твори, поважне число яких, 
до речі, збереглося в Англії. Свого часу вони були видані й сьогодні 
їх можна зарахувати до унікатів. Ми знали про це і звернулися до ви-
давництва в Америці, зокрема представника видавця цих нот, і отрима-
ли відповідь, що тепер твори Ф. Якименка не друкуються. Проте вони 
відгукнулися на наше прохання, відшукали гранки його фортепіанних 
творів і надрукували. Отже, те, що ми сьогодні граємо з Ф. Якименка, 
для нас надрукували в Америці.

п. Люба. Я маю у своєму репертуарі «П’ять п’єс на теми україн-
ських народних пісень» для фп. Ф. Якименка. І знайшла я їх у скрині, 
де була коробка з нотами, яку планували викинути працівники бібліоте-
ки на смітник. Ноти були пошкоджені, і ніхто не знав, що це таке. 

п. Іриней. Сестра має унікальну музичну бібліотеку книг, нот. Вона 
також зберігає архівні матеріали, з-поміж яких особливо цінними є ру-
кописи українського піаніста Тараса Микиші. 

Ш. О. У цій ситуації важливо публікувати ці матеріали, ввести 
їх до наукового обігу з тим, щоб розширювати обрії інформації про 
українську музичну культуру та її кращих репрезентантів. Яке місце 
посідає українська музика у Вашій педагогічній практиці та в Канаді 
загалом?

п. Люба. Я працювала і працюю професором відділу виконавства 
університету Мак-Ґілл в Монреалі. Мої студенти, виступаючи в кон-
цертах, обов’язкових у навчальному процесі (схожі на ваші академкон-
церти), обов’язково виконують твори українських композиторів, напи-
саних для молоді. І грають їх не лише українці, а й китайці, корейці, 
французи та ін. Узагалі, у ділянці україністики в музично-педагогічно-
му напрямі ми намагаємося працювати і в Канаді, і в США.

п. Іриней. Щодо цього можу додати ще таке. Нещодавно універ-
ситет в Едмонтоні проводив дитячий музичний фестиваль, на якому 

http://www.mau-nau.org.ua



293

обов’язковим було виконання твору українського композитора й перед-
бачено відповідну фінансову спонсорську допомогу на преміювання за 
краще виконання такого твору. Премію одержав учень китайського по-
ходження, оскільки серед учасників цього заходу не було жодного біло-
го, лише самі китайці, і всі вони надзвичайно добре грали. 

Ш. О. Знаю, що Ви, шановні професори, є членами Європейської 
асоціації педагогівпіаністів у Лондоні. Якою мірою ефективною є ді
яльність такої асоціації? Які заходи проводить вона? Якій тематиці 
присвячуються такі заходи? 

п. Люба. Ця асоціація діє на теренах і Європи, і Америки. Вона про-
водить великі міжнародні конгреси. Президеном асоціації є щоразу нова 
людина з іншої країни, яка несе повну відповідальність за діяльність 
організації протягом року і такою ж мірою за проведення конгресів.

п. Іриней. На такі музичні конгреси виносяться певні теми. Так, на-
приклад, мені довелося бути на одному з них, темою якого було «Етюди 
з вашої країни». І це було неймовірно цікаво. Здавалось, що етюди мали 
б бути однакові в усіх, а з’ясувалося, що різниця між ними колосальна. 
Отже, це дуже цікава організація.

п.  Люба. Одночасно ми захоплені системою музичної освіти в 
Україні, де існує розгалужена мережа музичних шкіл, доступ до яких є 
вільний для всіх охочих.

п. Іриней. Мені довелося тричі бувати на Міжнародному конкурсі 
піаністів ім. В. Горовіца в Києві, де я мав можливість чути надзвичай-
но талановитих дітей з України та всього світу. Також брав участь у 
Міжнародному фестивалі академічної і сучасної музики «Фарботони» 
в Каневі.

п. Люба. Я натомість уперше приїхала до України ще в 1968 році 
і була серед тих туристів, які приїздили на батьківщину не групами, а 
індивідуально. 

п. Іриней. Люба мала доручення зі свого університету, де вона пра-
цювала на викладацькій роботі, а також з канадського радіо. Перед нею 
стояли завдання музично-освітнього характеру – ознайомитися із сис-
темою музичної педагогіки в Україні. 

п. Люба. Тоді я налагодила ділові стосунки з Київською державною 
консерваторією ім. П. Чайковського, зокрема познайомилася і мала ді-
лові розмови з ректором І. Ляшенком. Тоді ж побувала в Харкові, До-
нецьку, Львові.
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Ш.  О. Відтоді минуло багато 
часу. Чи помінялися Ваші творчі 
орієнтири, розуміння свого покли
кання в мистецтві і в житті? 

п. Люба. І так, і ні. Але сьогод-
ні я переконано можу стверджувати, 
що нашим мотто – мотто нашої ідеї 
є показати перед професійним не-
українським світом сучасну україн-
ську академічну музику, щоб наші 
співгорожани на заході побачили, 
що ця музика може бути цікава 
для найширших кіл вишколених  
професіоналів.

п.  Іриней. Під час прем’єр 
творів українських композиторів, 
скажімо Л. Дичко, Є. Станковича, 
Г. Ляшенка, О. Козаренка, у нашо-
му виконанні до нас підходять про-
фесори й студенти і просять розповісти більше про цих композиторів, 
оскільки їм подобається ця музика. Тобто зацікавлення українською 
музикою – безперечне. Дехто з українських композиторів свого часу 
був у Канаді, зокрема Є. Станкович, Л. Дичко, М. Скорик, і мав мож-
ливість привернути увагу до своєї творчості, а отже, до сучасної му-
зики України. Варто сказати, що Люба, коли концертувала як солістка, 
здійснила багато прем’єр творів українських композиторів на півночі 
американського континенту. 

п. Люба. Це не стільки прем’єри цих творів, скільки їх перше ви-
конання в Америці. Так, насправді нам залежить на тому, щоб ми закрі-
пили українську присутність у професійному музичному світі за кордо-
ном, щоб ми були партнерами, а не лише джерелом екзотики.

Ш. О. Рівноправними партнерами, оскільки маємо величезні досяг
нення в українській музиці ХХ ст. і на початку ХХІ ст.

п.  Люба. На жаль, вони представлені перед світом не так, якби 
того хотілося. І тому поряд із педагогічною діяльністю я продовжую 
також працювати як музикознавець. Я захистила дисертацію на тему 
«Фортепіанні твори композиторів українського походження в Кана-

Іриней Жук

http://www.mau-nau.org.ua



295

ді». Про це мало відомо в Америці. Але треба сказати, що молодша 
генерація композиторів українського походження є широко відо-
ма в музичному світі Канади. Вони завжди підкреслюють, що вони  
українці.

п. Іриней. Серед цих композиторів слід обов’язково назвати одного 
з найвідоміших наших сучасників – талановитого композитора, дири-
гента, піаніста та орґаніста Ґ. Кулешу, а також Ю. Фіалу, Л. Кузьменко, 
В. П’юру, К. Кравлея та ін. 

п. Люба. Ми як українці – канадські громадяни у своїх концертах 
завжди граємо принаймні один твір українського композитора України 
або канадських композиторів українського походження. Тобто ми роби-
мо все для того, щоб цю музику почула професійна аудиторія. При цьо-
му вважаємо, що для пропагування, популяризації української музики 
необов’язково вдягати вишиванку.

Ш. О. Ось так! Мабуть, у такій демократичній і вільній держа
ві, якою є Канада, вишиванка жодним чином не вплине на якість по
пуляризації української музики в американському світі. Натомість у 
сучасних українських реаліях досі не вщухають дискусії довкола ви
шиванки. На жаль, нерідко цей елемент національного одягу викликає 
негації, погорду, приниження з боку ще надто широкого кола людей 
в Україні. І не випадково. Водночас сьогодні спостерігається також 
нова тенденція, коли представники середнього й молодшого покоління, 
виховані в умовах незалежності України, з прихильністю й симпатією 
ставляться до вишиванки. А це означає, що вишиванка – не просто 
екзотичний модний атрибут, а усвідомлена необхідність, а подекуди 
маркер національної ідентичності. 

п. Іриней. Повертаючись до теми виконання української музики 
на світових сценах, уважаю, що важливо бути послідовним у нама-
ганні ламати усталені стереотипи. Коли приїздять до Канади фольк-
лорні колективи з України, то зрозуміло, що вони мають показува-
ти український фольклор у всій його красі й різноманітності. І вони 
це роблять. Коли ж гастролюють професійні академічні колективи з 
України, солісти-інструменталісти, то в їхньому репертуарі, як пра-
вило, відсутня українська музика. Пригадую, як з початком незалеж-
ності можна було спостерігати, коли по радіо оголошували: «Тепер 
граємо музику українського композитора С. Прокоф’єва», бо… він, 
бачите, народився в Україні.
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Ш. О. На жаль, це давня досі не викорінена радянська традиція.
п. Люба. Щодо цього інколи доходить до казусів і вже за участю іно-

земних американських музикантів. Мова йде про виступ у Нью-Йорку 
Київського симфонічного оркестру і хору під керуванням американ-
ського диригента Р. Макмерріна, концертна програма якого складалася 
з творів відомих радянських російських композиторів, а також, як було 
заявлено в програмці, номеру під назвою «Українські пісні в народних 
строях». 

п.  Іриней. Натомість сьогодні ми можемо говорити про реаль-
ний значний внесок українців у культуру Північної Америки. Так, 
у Канаді концертмейстерами (1-ша скрипка) в чільних оркестрах 
було кілька видатних українців: у Монреалі – Є. Гусарук, у Торон-
то – С. Старик, в Оттаві в Національному симфонічному оркестрі –  
В. Приставський. 

п. Люба. Або ж світової слави канадська скрипалька Д. Гресько, 
про яку необхідно вмістити статтю в «Українську музичну енциклопе-
дію», над виданням якої працює ваш інститут.

Ш. О. У грудні 2012 року я була у відрядженні в СанктПетербурзі. 
У якийсь із вечорів відвідала книгарню на Невському проспекті. Мене, 
зокрема, цікавила музична й музикознавча література. Натрапила на 
видання «Музыка ХХ века. Музыкальный словарь», підготовлене про
фесором Московської консерваторії Л. Акопяном і видане в Москві 
2012 року. До нього ввійшли позиції, пов’язані з видатними компози
торами, різнофаховими музикантами інструменталістами й вокаліс
тами, диригентами симфонічного і хорового спрямування з Росії пере
дусім, але й країн СНД, а також з Європи і США. Звичайно, що мене 
зацікавили українські матеріали. Але намарно я сподівалася побачити 
в цій енциклопедії інформацію про музичну україніку. Запам’яталося, 
що з багатьох українських композиторів пощастило лише В. Сильве
строву, маленьку статтю про якого всетаки помістив укладач цього 
солідного енциклопедичного видання.

п. Іриней. На жаль, це надто тенденційний і вибірковий підхід до 
української музичної культури ХХ ст.

Природно, що гості зацікавилися також VІІІ Міжнародним конгре-
сом україністів, що 21–24 жовтня 2013 року проводить Міжнародна 
асоціація україністів на базі Інституту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського в Києві. До речі, 2004 року наші 
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гості як члени НТШ в Канаді і УВАН були серед активних учасників 
VІ Конгресу МАУ, що відбувся 2004 року в Донецьку. 

Ш. О. Як члени цих поважних українознавчих наукових структур у 
Канаді, Ви берете у часть у їхніх засіданнях, маєте можливість зна
йомитися з цікавими людьми – україністами з Європи, Америки?

п.  Іриней. НТШ в Канаді було засноване 1949 року українцями-
емігрантами з Галичини, що опинилися на Заході у вирі подій Другої 
світової війни. Уже в 1950 році виникла потреба організувати осередки 
НТШ в інших містах, унаслідок чого було створено відділи в Монре-
алі, Едмонтоні, Оттаві та Ванкувері. Люба є головою однієї із секцій 
осередку НТШ в Монреалі. Так, у листопаді минулого року до Канади 
приїздив відомий україніст з Австрії М. Мозер і виступав із цікавою 
доповіддю. До авторитетних дослідників, експертів української діа-
спори теми Голодомору в Україні належить канадський історик Роман 
Семенів. 

Ш. О. Шановне товариство, нам дуже приємно, що кожен Ваш 
приїзд до України супроводжується візитом до нашого Інституту. 

п. Люба. До цього я би додала ще й таке. Знаєте, наша діаспора 
має чимало питань і зауважень, які стосуються різних аспектів життя 
в Україні. Але коли я приїжджаю до Києва, то почуваю себе особли-
во святково. Я належу до непоправних оптимістів і намагаюся бачити  
довкола себе лише добре, вагоме, варте уваги. А поза тим сьогодні мені 
дуже приємно поділитися з вами ще однією подією, до якої причетна 
наша родина. Наш брат Радослав Жук – також діаспорник – за проекту-
вання і зведення церкви у Львові в Сихові (в знак пам’яті трагедії, що 
сталася на Скнилівському летовищі) здобув звання лауреата Державної 
премії в галузі архітектури.

Ш. О. Сердечно вітаємо Вас із цією визначною подією у Вашій 
родині, як і сподіваємось на ще не одну зустріч з Вами в Україні та 
нашому Інституті. Думаю, що українська проблематика, якою займа
єтесь Ви на далекій канадській землі і яка є домінантою та становить 
головний пріоритет діяльності нашого Інституту, є тією спільною 
справою, яка має консолідувати сучасне світове українство з метою 
поширення знань про Україну – її історію, культуру та науку, має роз
ширювати коло зацікавлених нею в нашій державі й у світі та має 
великі і ще незреалізовані можливості для подальшого безперервного 
поступу.
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На завершення інтерв’ю гості подарували Інститутові грав’юру ка-
надського митця-самоука Денні Деніса з назвою «Лосось». Тут на ви-
сокому професійному рівні, у витонченій філігранній формі, сповнена 
таємничості й символіки постає цікава давньоіндіанська тематика.
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Галина БОНДАРЕНКО

У ПОШУКАХ «УКРАЇНСЬКОГО ДУХУ»

Міжнародна асоціація україністів стала однією з організацій, що 
підтримує  українознавчі  експедиції  Миколи  Хрієнка.  Ім’я цього 
журналіста і невтомного мандрівника сьогодні добре знане в Україні та 
за її межами. Розпочавши свій шлях у журналістику з 1976 року після 
закінчення факультету журналістики Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка, Микола Хрієнко працював у республіканських 
газетах «Молодь України», «Радянська Україна» і «Сільські вісті». 

Після аварії на Чорнобильській АЕС – у редакції газети «Вісник 
Чорнобиля» (м. Чорнобиль) та прес-агентстві Чорнобильської АЕС. 
Пропрацював у 30-кілометровій зоні відчуження три з половиною 
роки. Усі авторські дослідницькі проекти Миколи Івановича присвяче-

Журналіст Микола Хрієнко
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ні українству: «Українці в Україні» (1997–2000), «Українці за Уралом» 
(2004–2010). 

Поетапно він пройшов пішки від крайніх точок України з Північно-
го Заходу на Південний Схід та з Півночі на Південь, здолавши понад 
3 тис. кілометрів. Маршрути поза Україною пролягали від Києва через 
Урал, Алтай, Хакасію, Якутію, Колиму й Чукотку (до селища Уелен), 
на Камчатку, Сахалін, Командорські та Курильські острови, а також 
подолав дослідницький маршрут від селища Уелен до міста Білібіно 
(Чукотка) та від Білібіно до Мурманська. Частина шляху пролягала за 
Північним полярним колом.

Сотні тисяч кілометрів сходжених Миколою Хрієнком доріг можна 
назвати мандрівкою в пошуках «українського Духу». Історичні та соці-
альні колізії закидали наших співвітчизників у найвіддаленіші куточки 
світу, у найнесподіваніші життєві ситуації, у яких вони продовжували 
берегти пам’ять про рідну землю, свої традиції та культуру. Розпові-
ді про нащадків переселенців у Сибір, Приморський край, історії про 
репресії, перемоги над собою, щасливе кохання та духовні пошуки – 
невигадані оповіді співрозмовників журналіста в далеких краях, опу-
бліковані в центральних та регіональних виданнях в Україні та Росії, 
не лише знайшли теплі читацькі відгуки, але й допомогли зустрітися 
багатьом друзям і родичам. 

З великим успіхом пройшли фотовиставки Миколи Хрієнка за ма-
теріалами експедицій не тільки в Україні, а й у чотирьох країнах Бал-
канського півострова. Зараз Микола Іванович готується до здійснення 
авторського журналістського проекту «Слідами Тараса Шевченка», 
який передбачає проходження Тарасовими шляхами впродовж його 
десятирічного заслання. Пропонуємо добірку світлин М. Хрієнка, при-
свячену українцям Росії.
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Справжній українець (голова Сахалінської регіональної громадської 
організації українців «Київська Русь» Микола Засенко).  

м. ЮжноСахалінськ, острів Сахалін, РФ. Світлина М. Хрієнка

Справжня українка (заслужений працівник культури України  
і Росії, керівник хорів «Долинонька» і «Воля» Людмила Засенко). 
м. ЮжноСахалінськ, острів Сахалін, РФ. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці за Уралом»
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Фото для земляків (ветеран Великої Вітчизняної війни, колишній  
танкіст Михайло Калинович Галацан (його батьків розкуркулено на 

Черкащині і разом з дітьми вислано на Північ).  
м. Архангельськ, РФ. Світлина М. Хрієнка

Остання мрія (колишній активіст ОУН Андрій Кравців:  
«Я хочу померти в Україні й лежати в рідній землі…»).  

м. Магадан, Колима, РФ. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці за Уралом»
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Дві україночки (учасниці хору «Північне сяйво» 
Світлана Пчелинська і Таня Корольова). м. Воркута, 
Республіка Комі, РФ. Світлина М. Хрієнка

Козак з Київщини (соліст Сахалінського народного 
ансамблю козацької пісні «Воля» Анатолій Сідько). 
Світлина М. Хрієнка

Господарі «Української хати» (голова Воркутинської громадської  
організації «Україна» Валерій Стасюк з учасниками хору «Північне сяйво»). 

м. Воркута, Республіка Комі, РФ. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці за Уралом»
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Жінкаукраїнка (Валентина Монастиревська).  
с. Київка Приморського краю, РФ. Світлина М. Хрієнка

Жінка з мальвами (українка Ніна Максимчук).  
с. Полтавка Омської обл. («Сірий Клин»), РФ. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці за Уралом» 307
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Мис Край Світу (генеральний директор ЗАТ «Крабозаводськ» українець 
Олег Панасенко). Острів Шикотан, Курили, РФ. Світлина М. Хрієнка

Краболюб з Охотського моря (підводний мисливець Микола Лушников – 
теж наш земляк). м. Магадан, Колима, РФ. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці за Уралом»
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На 72й паралелі (українець за  
походженням ієромонах Єфимій – 
настоятель найпівнічнішої у світі 
православної (Богоявленської)  
церкви). сел. Хатанга Красноярсько
го краю, РФ. Світлина М. Хрієнка

Козацький хрест загиблим українцям (хрест на місці розстрілу  
українських політв’язнів Соловецького концтабору в 1937 р.  

(розстріляно 1 111 політв’язнів, з них 165 – українці)).  
Урочище Сандармох, Карелія, РФ. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці за Уралом»
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Експедиція «Українці в Канаді»

Мелодія землякам з минулого (музей «Село  
спадщини української культури»). Передмістя  
Едмонтона, провінція Альберта, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

Аврора біля Тараса (канадійка українського  
походження Аврора Лада на відкритті  
пам’ятника Тарасові Шевченку).  
м. Оттава, провінція Онтаріо, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

Маленькі, але завзяті українці (юні скаути на відкритті  
пам’ятника Т.  Шевченку). м. Оттава, провінція Онтаріо, Канада.  

Світлина М. Хрієнка
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Експедиція «Українці в Канаді»

Погляд (Дім українських сестермонахинь  
святого Йосифа). м. Саскатун, провінція  
Саскачеван, Канада. Світлина М. Хрієнка

Україночка (канадійка Калинка Гарасим  
з душею українки). м. Торонто, провінція  
Онтаріо, Канада. Світлина М. Хрієнка

Наш хлопчина (Богдан Мельничук народився й живе в Монреалі, але  
добре розмовляє українською мовою і багатенько знає про Україну).  

м. Монреаль, провінція Квебек, Канада. Світлина М. Хрієнка
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Експедиція «Українці в Канаді»

Маленькі українці  
(Шейла Хардінг,  
Катя Хаперська,  
Мишко Хаперський).  
м. Галіфакс, провінція  
Нова Скотія, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

Емігранти четвертої хвилі з України (Ольга  
Хаперська із сином Михайликом). м. Галіфакс,  
провінція Нова Скотія, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

Майбутній татусь  
(бандурист із Києва  
Ярослав Джусь  
із канадійськими  
українцями.)  
м. Галіфакс,  
провінція Нова  
Скотія, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

Емігранти четвертої хвилі з України  
(Світлана ДубінгХардінг з донькою  
Шейлою). м. Галіфакс, провінція Нова  
Скотія, Канада. Світлина М. Хрієнка
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Експедиція «Українці в Канаді»

1. Останній притулок  
(кладовище біля  
українського села Край  
Дороги). Провінція  
Саскачеван, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

2. Піраміда пам’яті (Українська  
церква Пресвятої Трійці).  
м. Стюартбурн, провінція  
Манітоба, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

3. «Карпатський пейзаж»  
(Українська церква святого  
Володимира). Передмістя  
Гаффорда, провінція Саскачеван,  
Канада. Світлина М. Хрієнка

4. Остання еміграція (могили  
перших переселенців з України біля  
містечка Гардентон). Провінція  
Манітоба, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

1 
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Експедиція «Українці в Канаді»

Соло бронзовому бізону. Приміщення  
Парламенту провінції Манітоба, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

Дует (у м. Вінніпег українець Юрій Фотій  
зустрівся зі своїм земляком з далекого  
минулого). Світлина М. Хрієнка

Маестро з Едмонтона (цимбаліст Брайєн Черевик із сином Яковом)  
м. Едмонтон, провінція Альберта, Канада. Світлина М. Хрієнка
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1. Зустріч із Лесею. м. Саскатун, провінція  
Саскачеван, Канада. Світлина М. Хрієнка

2. Молися за нас! (біля української церкви  
Святого архістратига Михаїла).  
м. Монреаль, провінція Квебек, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

3. Пам’ятник Юлі – піонерці з України.  
м. Едмонтон, провінція Альберта,  
Канада. Світлина М. Хрієнка
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Експедиція «Українці в Канаді»

1. Двоє в залі «Одеса» (настоятель української  
церкви Іоанна Хрестителя отець Богдан Гладіо  
біля картини «Українка в Канаді»). м. Ошава,  
провінція Онтаріо, Канада. Світлина М. Хрієнка

2. Портрет під жовтими ліхтарями (відомий громадський діяч і меценат  
Канади Лео Ледоговський, який фінансував видання книг про Голодомор в Україні  

в 1932–1933 роках). м. Вінніпег, провінція Манітоба, Канада.  
Світлина М. Хрієнка

3. Веселий дідусь (канадієць українського походження Микола Джула).  
м. Монраль, провінція Квебек, Канада. Світлина М. Хрієнка

1 2 
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Експедиція «Українці в Канаді»

Чоловік в австралійському капелюсі (професор, др історичних  
наук Роман Сербин, родом з України. У Канаді з 1948 р.).  

м. Монреаль, провінція Квебек, Канада. Світлина М. Хрієнка

Коли робота стає поезією… (Радомир Білаш – співробітник музею  
«Село спадщини української культури»). Передмістя Едмонтона,  

провінція Альберта, Канада. Світлина М. Хрієнка

4. 
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Експедиція «Українці в Канаді»

Дует (концерт українських артистів Канади під час зустрічі нашої  
експедиції). м. Торонто, провінція Онтаріо, Канада.  

Світлина М. Хрієнка

Свято Івана Купала в парку святого Володимира.  
м. Гаффорд, провінція Саскачеван, Канада. Світлина М. Хрієнка

329
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Експедиція «Українці на Балканах» 
«Може б нам полинути у вирій 
за літами молодості вслід…» 
(голова українського культурно
мистецького товариства «Ка
лина» Петро Закамарок і його 
дружина Славіца). м. Інджія, 
автономний край Воєводина, 
Республіка Сербія.  
Світлина М. Хрієнка

Жінка з характером (Світлана Декар – родом 
з Тернопільщини – примадонна Сербського  
Народного Театру в м. Новий Сад). м. Новий 
Сад, автономний край Воєводина, Республіка 
Сербія. Світлина М. Хрієнка

Веселі калинівці (учасники українського хору «Калина» під керівництвом Петра 
Закамарка). м. Інджія, автономний край Воєводина, Республіка Сербія.  

Світлина М. Хрієнка
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1. «Нашій хаті – вже 100 років…»
(подружжя Стефанія і Славко Барановські – цікаві 
люди. Про їхній домашній музей старовини знято 
телефільм). м. Вербас, автономний край Воєводина, 
Республіка Сербія. Світлина М. Хрієнка

4. Тонка філософія (Роман Мизь – парох грекокатолиць
кого храму Святих апостолів Петра і Павла, др теології, 
автор кількох книг на духовні теми). м. Новий Сад,  
автономний край Воєводина, Республіка Сербія.  
Світлина М. Хрієнка

3. «Філософ без дов
гої бороди…» (так 
жартома кажуть 
про голову Україн
ського товариства 
«Просвіта» в Сербії 
Мирослава Гочака. 
Він очолює також 
молодіжний рух у 
Європейському та 
Світовому конгресах 
українців). м. Новий 
Сад, автономний 
край Воєводина, 
Республіка Сербія. 
Світлина М. Хрієнка

2. Під вечірнім сонцем… (людинатрудівник і жар
тівник Петро Сапун) м. Кула, автономний край Воє
водина, Республіка Сербія. Світлина М. Хрієнка
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Дідромантик, його Зоря і Марс (найстаріший житель с. Яблан українець Іван 
Хамець та його дружинахорватка Зоря. Дід Іван співав у церковному хорі, був 

дзвонарем в українській церкві Святого Миколая Чудотворця. Нині вирощує  
виноград і хоче дожити до того дня, коли космонавти із Землі долетять  

до Марса). Боснія. Світлина М. Хрієнка

Обличчя, які я вже ніколи не забуду… (активісти української діаспори  
в Боснії). м. Баня Лука, Боснія. Світлина М. Хрієнка
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Син з портретом батька (голова україн
ського регіонального товариства «Світ 
культури» в місті Прнявор Григорій Овад з 
портретом покійного батька). м. Прнявор, 
Боснія. Світлина М. Хрієнка

Проповідник Добра (в отця Михайла 
Стахника 7 дітей, 6 онуків і багато па
рафіянукраїнців. Під час недавньої війни, 
коли знищували навіть священиків, він 
переховувався із сім’єю в лісах, але не по
кинув своєї 
церкви й тих 
земляків, які 
йому вірили 
і вірять). 
с. Терно
піль, Боснія. 
Світлина 
М. Хрієнка

Перше фото в новій церкві (українські прихожани в новозбудованій 
церкві Христа Царя з парохом Мирославом Криничним). м. Баня Лука, 
Боснія. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці на Балканах»
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Жінка з посмішкою Джоконди (Віра 
ЧорнийМешкова – заступник голови 
Громади українців імені Лесі Україн
ки, перекладачка творів українських 
письменників македонською мовою, 
поетеса, кавалер Ордена княгині 
Ольги). м. Скоп’є, Республіка Маке
донія. Світлина М. Хрієнка

Контрасти (голова громади українців імені Лесі Українки в Македонії Іван 
Сидоренко на тлі зимових сибірських пейзажів). м. Скоп’є, Республіка Маке

донія. Світлина М. Хрієнка

Симпатики України (спонсори 
пам’ятника Т. Шевченку в м. Скоп’є: 
почесний консул України в Республіці 
Македонія Йовіца Гюрічич та заступ
ник генерального директора компанії 
«Спеціальна опрема – ДОО Скоп’є» 
Зоран Лалич). м. Скоп’є, Республіка 
Македонія. Світлина М. Хрієнка

Експедиція «Українці на Балканах»
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1. Автограф поетеси (поетеса, художниця, садівник, 
гарна дружина й любляча мама Славка Плішка – 
українка за походженням). с. Петрівці, Республіка 
Хорватія. Світлина М. Хрієнка
2. Молодий і завзятий (Віктор Филима – депутат 
Міської ради Загреба й активіст української діаспори 
в Хорватії). м. Загреб, Республіка Хорватія. Світлина 
М. Хрієнка

3. Портрет 
скульптора 
(Юрко  
Голодович 
виріс у 
Львові, але 
працює в 
Хорватії). 
м. Осієк, 
Республіка 
Хорватія. 
Світлина 
М. Хрієнка

4. «Я – українець. Але родом з Воркути…» (українець,  
др філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 
мови і літератури Загребського університету Євген Пащенко). 
Республіка Хорватія. Світлина М. Хрієнка

1
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У Шевченковій світлиці (перший заступник 
голови Європейського конгресу українців і голо
ва українського культурнопросвітнього това
риства в м. Загребі Славко Бурда). м. Загреб, 
Республіка Хорватія. Світлина М. Хрієнка

«Я родом з Черкащини…» (Раїса Тростин
ська – завідувач кафедри української мови й лі
тератури в Загребському університеті). м. За
греб, Республіка Хорватія. Світлина М. Хрієнка

Українське коло (Вечір, присвячений пам’яті Тараса Шевченка).  
с. Петрівці, Республіка Хорватія. Світлина М. Хрієнка
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Енергія (так називають українці Загреба Марусю Юристу. 
Вона, зокрема, автор книги «Святий вечір» про українські 
традиції, звичаї та кухню). м. Загреб, Республіка Хорватія. 

Світлина М. Хрієнка

Фото на пам’ять (активісти українського товариства імені 
Івана Франка у м. Вуковар). Республіка Хорватія. Світлина 

М. Хрієнка

Несподіване 
соло Михайла 

Семенюка. 
м. Славонський 
Брод, Республі

ка Хорватія. 
Світлина 

М. Хрієнка
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Зоя ЧЕГУСОВА

МИСТЕЦЬКИЙ СВІТ НІНИ БОНДАРЕНКО

Відома київська художниця Ніна Бондаренко – дивовижний май-
стер миттєвого осяяння і нестримного пориву. На єдиному подиху 
вільними щільними мазками написані нею магічно-чаклунські квіти в 
просторі наповнених барвами пейзажів, які захоплюють око вразливої 
художниці на етюдах у Ботанічному саду на Печерську, що неподалік 
від її дому на вулиці Курганівській («Півонії», «Ботанічний сад», «Ті, 
що несуть світло»).

Емоційно і пристрасно малює мисткиня грандіозні, складені влас-
норуч букети, якими заквітчує свою квартиру навесні і влітку, що пере-
творює її домівку не тільки у творчу майстерню, а водночас і в диво-
вижний сад («Улюблені дзвіночки», «Святковий інтер’єр вербної неді-
лі», «Іриси з жіночими скульптурами», «Конвалії», «Квіти липня»).

Натхненно «живописує» Н. Бондаренко свої натюрморти на бал-
коні Будинку творчості художників у Гурзуфі, куди її від 1975-го що-
року кличе вражене кримською довершеною красою серце мисткині 
(«Весняна радість», «Весняний букет», «Останній натюрморт»). У Гур-

Бондаренко Н. Лавра. Дзвіниця Верхніх печер
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зуфі одержимо знову і знову 
відтворює вона на полотнах 
«своє» море в загадковому 
освітленні Чехівської бухти. 
Саме в цьому, єдиному місті 
на Землі (яку Ніна Петрівна, 
дякувати Господові, її талан-
ту і сприянню трьох синів, 
об’їздила майже вздовж і 
впоперек, мандруючи Ста-
рим і Новим Світом), саме 
тут вона – езотерик і пантеїст, 
що ототожнює природу з Бо-
гом, – відчуває таємні, тіль-
ки їй зрозумілі знаки із са-
кральним змістом, надіслані 
з Небес від головного для неї 
як для художника Бо жества – 
сонця («Чехівська бухта напередодні Водохрещення», «Краєвид Гур-
зуфа», «Водохрещенська стихія, що очищує», «Стихія водохрещення», 
«Перший день весни»).

Як не дивно, надзвичайна живописна свобода художниці не пору-
шує законів рисунка і композиції, у межах яких завжди «на крещендо» 
вибудовані неоімпресіоністичні й неоекспресіоністичні твори Н. Бон-
даренко: київські й кримські краєвиди, чорноморські й середземномор-
ські марини, вишукані, щедрі на кольори натюрморти, що органічно 
вписані авторкою в затишні, відверто «жіночі інтер’єри», чи в пейзажі, 
де тріумфально звучить фантасмагорія кольору («Квітневий інтер’єр», 
«Крещендо», «Берберська кераміка», «Сонячний промінь»). 

Динамічна (швидше «холерична») манера письма аж ніяк не за-
важає мисткині у творенні точно підкресленої, хоча досить умовної, 
декоративної форми зображеного з виразно соковитими фактурами в 
її пейзажах. Життєлюбні мотиви квітування дерев – мигдалю, груші, 
персика, цвітіння чарівних садових ірисів, дзвіночків, флоксів, витон-
чених польових квітів, непередбаченого моря в його найрізноманітні-
ших станах – усе це складає портретний образ багатоликої безсмертної 
Природи в картинах Н. Бондаренко. 

Бондаренко Н. Осінній натюрморт 
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Неабияке хвилювання викликають полотна майстрині, створені в 
жанрах натюрморту та інтер’єру. Виразні порцелянові фігурки в «схід-
ному стилі» й ностальгійні іграшкові зайці, явно навіювані важливи-
ми для Ніни Петрівни спогадами й асоціаціями; масивний антиквар-
ний комод доби еклектики, що своїми витонченими вигинами форми 
пишномовно віддає данину неостилям ХІХ ст., і старовинне крісло, яке 
нагадує високий трон молдавського господаря – це своєрідні «ліричні 
герої» картин Н. Бондаренко, що є реальними ознаками її домашньої 
обстановки, проте головне в них – розкриття щемливої поезії мовчаз-
них, але таких промовистих речей з прихованим життям, у яких зна-
ходить підтримку мрійлива ду ша мисткині…

Н. Бондаренко здобула серйозну фахову освіту в 1950-х роках у Ки-
ївському училищі прикладного мистецтва (нині – Київський державний 
інститут декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука) 
на текстильному відділенні. Після закінчення училища в 1961 році за 
розподілом потрапила на Дарницький шовковий комбінат, де працю-
вала провідним художником упродовж 35 років до 1996-го, що згодом 
дало можливість повноцінно реалізувати себе в живопису. Саме тому 
серед українських, російських, американських колекціонерів картини 
Н. Бондаренко і мають своїх чисельних прихильників.

Майстриня ніколи нікого не наслідувала в мистецтві, хоча має сво-
їх кумирів серед великих – це Михайло Врубель, Анрі Матісс, Клод 
Моне, Василь Кандинський.

Творчим кредо для Ніни слугує поетичний рядок Володимира На-
бокова: «Ты поклянись, что веришь в небылицу…». Н. Бондаренко 
саме та художниця, яка свято вірує у чарівні сили, у казку, у вигадку, 
що назавжди оселилися в її душі. 

Життєвий шлях Ніни Петрівни починався в серці Києва – на Подо-
лі, на вул. Фрунзе, 22 – у крихітному дерев’яному будиночку з різьбле-
ними низькими віконцями, де вона народилася 1941 року. Тут плекала 
її пестлива й лагідна, як сонечко, завжди усміхнена доброчесна мама 
Марія Петрівна – жінка, наче осяяна яскравим добрим світлом. Батько 
Ніни помер у 27, коли донечці виповнилося 3 роки. Марія-Маруся, щоб 
прогодувати четверо своїх дітей, зранку й до ночі шила для продажу на 
машинці «Зінгер» подушки, оздоблюючи їх орнаментованими апліка-
ціями, і валянці, що були неймовірно популярними в післявоєнні часи. 
Цей непорушний у пам’яті Ніни спомин відображено в її оригінальній 
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картині «Шлях з Подолу», де 
портрет незабутньої мами за 
шитвом подано в узагальне-
ному світлом контражурі.

Тут, на Подолі, Ніна зу-
стріла своє справжнє ко-
хання, коли познайомилася 
з Валерієм Демонтовичем, 
онуком славетного протоіє-
рея Фролівського монастиря 
Андрія Славинського.

Нещодавно Валерій 
Демонтович відійшов у ві-
чність. Талановитий київ-
ський учений, поліглот, ін-
телектуал у 72-річному віці 
вирушив у навколосвітню 
подорож (2009–2010) у скла-
ді екіпажу вітрильної яхти 
«Купава». Команда мужньо 
пройшла відстань від Києва до Монтевідео (Уругвай), подолавши Ат-
лантичний океан, після чого щасливо повернулася додому. Проте не-
вдовзі Валерій пішов із життя. У пам’ять про коханого Ніна Петрівна 
створила своє журливе полотно «Буду чекати, буду чекати…» з вірою, 
що він ще не завершив мандрувати. 

Довгий шлях з Подолу Н. Бондаренко продовжився її персональною 
виставкою живописних творів у Музеї сучасного мистецтва України на 
вул. Глибочицькій, 17 на початку 2013 року. Надзвичайна українська 
художниця запрошує нас у свій фантастично привабливий мистецький 
світ – у свою «вигадку», яку вона творить з великою любов’ю до людей 
і життя. 

Бондаренко Н. Італійський буфет
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РЕЦЕНЗІЇ

Юрій БІДНОШИЯ

 МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ОЧИМА 
АВСТРІЙСЬКОГО СЛАВІСТА

Moser Michael. Language Policy and the Discourse on Languages 
in Ukraine under President Viktor Yanukovych  (25 February 2010 – 
28 October 2012). – Stuttgart : Ibidem, 2013. – 495 p.

У видавництві «Ibidem» 
вийшов черговий, 122-й, том у 
серії «Радянська й пострадян-
ська політика та суспільство». 
Автором монографії є Міхаель 
Мозер – відомий австрійський 
славіст, професор Інституту 
славістики Віденського універ-
ситету, декан філософського 
факультету Українського віль-
ного університету (Мюнхен) 
та професор Католицького уні-
верситету ім. Петера Пазманя 
(Будапешт). Професор Мозер є 
фахівцем зі слов’янських мов, 
автором понад 250 праць; про-
тягом останніх десяти років він 
зосередився переважно на укра-

їнській мові (корінний австрієць Міхаель Мозер казав в інтерв’ю, 
що українська мова давно належить до його улюблених і має вели-
чезний вплив на його власне життя). Із найпомітніших в україніс-
тичному доробку професора слід назвати «Причинки до історії укра-
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їнської мови» (книга витримала вже три видання – 2008, 2009, 2011) 
та монографію «Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба 
гідної оцінки» (вийшла німецькою мовою 2008 року та українською  
2012 року).

Своє нове англомовне дослідження «Мовна політика та дискурс 
про мови в Україні за президентства Віктора Януковича (25 лютого 
2010 – 28 жовтня 2012)» М. Мозер присвятив актуальній соціолінг-
вістичній проблематиці. Автор зауважує, що видає цю монографію до 
150-річчя сумнозвісного Валуєвського циркуляра (1863), спрямованого 
на заборону української мови. Цим, вочевидь, підкреслено, що пробле-
ми розвитку й нормального функціо нування української мови вкоріне-
ні в імперській політиці минулих століть і що сьогодні ці проблеми не в 
останню чергу створюють прибічники оновленої імперської ідеології. 

У передмові автор висловлює впевненість у тому, що українська 
мовна політика та мовний дискурс, проаналізовані в його книзі, «мають 
величезне значення не тільки для України, але, в кінцевому рахунку, і 
для всієї Європи». Праця висвітлює насамперед мовну політику протя-
гом перших двох з половиною років президентства В. Януковича, фак-
тично найновішу історію мови, проте англомовному читачеві потрібна 
також інформація про історію давнішу. М. Мозер дає енциклопедично 
стислий та фахово виважений опис розвитку української мови від ча-
сів Київської Русі до сьогодення. Учений зазначає, що українська мова 
«поступово розвинулася після розпаду праслов’янської мови близько 
600 року н. е.» (як і сусідні слов’янські мови – російська, польська, 
словацька, білоруська). 

У першому розділі монографії йдеться про сучасний стан україн-
ської мови, її поширення, сфери вживання, про оцінку громадянами 
України мовної політики держави, а також про прихильників концепції 
двомовності. 

Другий розділ присвячено розглядові «Євро пейської хартії регі-
ональних та міноритарних мов». Описано, як цей документ ухвалю-
вали українські парламентарі, які процедурні порушення та суттєві 
помилки в перекладі мали місце. У підрозділі «Велика помилка» автор 
пише, що цей документ покликаний захищати мови, що зникають, а 
російська ніяк не відповідає цьому критерію (с. 75). Навпаки, ствер-
джує М. Мозер, саме українська мова в деяких регіонах України по-
требує захисту.
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У третьому розділі – «Віктор Янукович та українська мова» (с. 89–
123) – автор об’єктивно, без замовчування неоднозначних фактів пише 
про походження політика, його біографію, погляди, електоральну базу, 
а також його вплив на мовний розвиток в Україні. 

Одним із головних розділів книги є четвертий – «Русский мир» та 
«співвітчизники» (с. 123–180). Спочатку автор порівнює становище 
української меншини в Російській Федерації зі становищем етнічних 
росіян в Україні (наприклад, українці, третя національна група після 
росіян і татар, не мають у РФ не те що україномовних шкіл, а навіть 
класів). Далі М. Мозер детально описує сутність «русского мира» – 
цієї, за його визначенням, «сучасної державної ідеології Росії» (с. 140), 
концепцію «святої Русі», вплив офіційної Росії на Україну та українців. 
На особливу увагу заслуговує висновок австрійського вченого про по-
вернення офіційних російських кіл до імперського дискурсу XIX – по-
чатку XX ст. з його запереченням існування української мови та укра-
їнського народу.

Наступні розділи присвячені поглядам на мовний розвиток в Україні 
речників правлячої Партії регіонів: «Яструб в українській мовній політи
ці: Вадим Колесніченко» (с. 181–211), «Дмитро Табачник та українська 
мова в освітній сфері» (с. 211–247), «Олена Бондаренко та українська 
мова в електронних ЗМІ» (с. 247–260). Погляди Вадима Колесніченка, на-
приклад, автор характеризує так: «Висловлювання Колесніченка виразно 
демонструють сутність нинішньої боротьби за “право людини на рідну 
мову” в Україні. Та сама особа, що постійно говорить про “європейські 
цінності” та необхідність демократизації України, зокрема у сфері зако-
нодавства про мови, регулярно робить заяви, що характеризують її як 
тоталітарного політика-неосталініста, який виробив для себе специфіч-
ну пострадянську новомову, перепов нену екстремістською риторикою 
ненависті» (с. 414–415). З прикрістю мусимо погодитися із висновком 
професора Мозера про те, що «ті представники партії влади, які беруть 
активну участь в українській мовній політиці, ставляться до української 
мови та ідентичності лише за схемами, добре відомими з імперських та 
радянських часів... вони тримаються за образ української, як неповноцін-
ної або “забрудненої” мови з малою або нульовою цінністю порівняно з 
“великою і могутньою” російською мовою» (с. 414).

У восьмому розділі монографії (с. 261–291) розглянуто проект мов-
ного закону від 7 вересня 2010 року, його критику в Україні, оцінки Ве-
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неціанської комісії, Вер-
ховного комісара ОБСЄ. 
У дев’ятому та десятому 
розділах (с. 291–412) де-
тально описано події, 
пов’язані з прийняттям 
закону «Про принципи 
державної мовної полі-
тики» за проектом В. Ко-
лесніченка та С. Ківа-
лова, його сприйняття в 
Україні та за кордоном.

У висновках до праці 
Міхаель Мозер дає таку 
оцінку прийнятому за-
кону про мови: «З огляду 
на природу “боротьби за 
рідну російську мову” у 
теперішніх політичних 
умовах, закон є нічим ін-
шим, як першим кроком 
до впровадження росій-
ської як другої держав-
ної мови. Цей наступний 
крок, швидше за все, від-
кине Україну до ситуації, 
що нагадує радянські часи – іншими словами, до катастрофічного 
білоруського сценарію. Тому саме приклад України переконливо де-
монструє, що не тільки захист регіональних та міноритарних мов, але 
також захист і зміцнення державних мов може бути дуже важливим 
внеском у підтримання мовного розмаїття у Східно-Центральній і 
Східній Європі» (с. 418).

Для українського читача дослідження австрійського вченого цін-
не можливістю зіставити власне бачення проблеми з прихильним до 
української мови, та все ж стороннім, більш об’єктивним, поглядом. 
Наприклад, М. Мозер наводить статистичні дані про реальне співвід-
ношення російськомовної та україномовної продукції в книговиданні, 

Професор  
Міхаель Мозер
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у ЗМІ тощо: у 2003 році україномовні книжки становили лише 5,5 % 
на книжковому ринку України; на радіо україномовні передачі – 28 % 
ефірного часу; з 263 пісень на 8 радіостанціях україномовних менше 
5 %; у 2011 році українською мовою видано лише 13 % примірників 
друкованих ЗМІ (с. 55–56). Автор дослідження зазначає: «Міцну пози-
цію російської мови як в електрон них, так і в друкованих ЗМІ можна 
пояснити кількома чинниками. По-перше, за багато десятиліть радян-
ської влади населення України звикло до переважно російськомовних 
ЗМІ... По-друге, більшість власників українських ЗМІ – які переважно 
є російськомовними олігархами – самі з різних причин активно не заці-
кавлені у зміцненні української мови. По-третє, україномовні, безпере-
чно, стають жертвою власної двомовності, тому що вони загалом готові 
споживати інформацію російськомовних ЗМІ, а російськомовні часто не 
сприймають україномовні ЗМІ (інколи через недостатній рівень воло-
діння українською). Тому, аби розширити свою аудиторію, ЗМІ частіше 
використовують російську мову» (с. 58). 

Рецензована монографія вирізняється не тільки багатством фак-
тичного матеріалу, логічністю викладу, лінгвістичною ерудицією ав-
тора, але й стриманим академічним гумором. Нові ракурси бачення 
наших застарілих проблем та їхня об’єктивна аргументована оцінка 
ставлять книгу Міхаеля Мозера в один ряд із класичними працями 
з української соціолінгвістики – наприклад, відомою книгою Юрія 
Шевельова «Українська мова в першій половині двадцятого століття 
(1900–1941). Стан і статус» (яку, до речі, теж написано англійською).
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Юрій БАЧА

З ПРИВОДУ КНИГИ «УКРАЇНЦІ-РУСИНИ: 
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ 
ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ»

Українці‑русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в 
історичному розвитку / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, 
МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – 750 + ХХХ с.

Національна академія наук 
України, Міжнародна асоціація 
україністів, Інститут мистецтвоз-
навства, фольклористики та ет-
нології ім. М. Т. Рильського та 
Музей української культури у 
Свиднику підготували збірник на-
укових праць понад двадцяти ав-
торів – дослідників із шести країн, 
у якому, мов у солідній тематичній 
енциклопедії, усебічно репрезен-
товано складність сучасного ста-
ну цього питання-проблеми, що 
торкається передусім України, 
проте значною мірою також сусід-
ніх з нею країн 1. Нехай упорядни-
ки видання заявляють, що в ньому 
розглянуто «етнолінгвістичні та 

етнокультурні процеси в історичному розвитку», проте в матеріалах 
збірника висвітлено також геополітичні й навіть державницькі аспек-
ти цієї справи.

Подиву гідною є комплексність та взаємопов’язаність матеріалів 
різних авторів з різних країн, переконливість наукової та фактичної ар-
гументації процесу історичного розвитку українського народу від його 
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історичної самоназви «РУСИН» до сучасної, визнаної у світі, офіційної 
назви «УКРАЇНЕЦЬ».

Протягом цього тривалого й занадто складного процесу історично-
го розвитку українського народу доходило як до зміни значення основ-
них назв, так і до виникнення різних інших назв українського народу 
(які йому надавали держави, у яких проживали певні частини нашого 
народу, чи пануючі сили тих держав), так-таки до численних заборон 
і спекуляцій з назвами цього народу, ініційованих передусім шовініс-
тичною імперською політикою царської Росії та й іншими державами 
по сусідству з Україною-Руссю, у складі яких протягом сторіч жило 
корінне східнослов’янське (а пізніше «руське») населення.

Саме через ці перманентні заборони й спекуляції не могла корис-
татися своєю назвою насамперед основна частина українського на-
роду, яка (у різний час різною мірою) була підпорядкована царській 
Російській імперії. Краще та й легше процес національного усвідом-
лення «руського» народу проходив у тій частині народу, яка підля-
гала під неслов’янську владу Австро-Угорщини. Проте найтяжче й 
найскладніше відбувався процес національного усвідомлення в тих 
частинах «руського» народу, які входили до складу інших держав – 
колишньої Угорщини, Польщі чи до різних інших короткочасних ви-
никаючих або зникаючих тут форм державності. У тих державах 
проживання «руського» народу їх найчастіше або зовсім не визнава-
ли окремим східнослов’янським «руським» населенням, або – часті-
ше – визнавали як «недоконституйовану», несвідому частину свого 
(не повністю змадяризованого, не повністю пословачченого чи опо-
ляченого тощо) народу «греко-католицького походження». Складність, 
строкатість та змінність становища цієї частини українського наро-
ду не дають можливості ще й сьогодні в ній розібратися і поставити 
на своє місце різні аспекти цього питання в різний час та на різних  
територіях.

Це тим більше непросто, що довкола всеможливих аспектів різних 
підходів до вирішення цієї проблеми нині знову згрупувалися сили, які 
до цього занадто складного питання, що торкається різних національ-
них, соціальних, «етнолінгвістичних» та «етнокультурних» аспектів, 
долучили, чи то навіть усе те питання накрили плахтою «політичного 
русинства», якою все це знову ускладнюють та унеможливлюють мир-
не його наукове остаточне вирішення.
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У всьому цьому антинауково-
му й антиісторичному намаганні, 
замішаному закордонними сила-
ми різних країн на антиукраїн-
ській основі, не можна не бачити 
ініціативи та джерельної ролі й 
підтримки білокам’яної Москви, 
хоча це не завжди видно на пер-
шому плані. Мета цього багато-
змістовного намагання – завдати 
шкоди передусім новій демокра-
тичній Україні в її прагненні ста-
ти собою – державою українсько-
го народу та всіх її громадян; упо-
рядкувати свої державницькі, на-
ціональні, історичні, культурні та 
інші «недотягнення», які не мож-
на було виконати в дотеперішній 
занадто складній та занадто не-
сприятливій долі цього народу, 
керованій насамперед царською 
шовіністичною політикою повної русифікації України, спадкоємцем 
чого стала сучасна шовіністична Російська імперія.

І що мало б дивувати найбільше, так це благоговійне невтручання 
державної влади України чи навіть принагідне підтримання органами 
цієї влади явних антиукраїнських намагань цього різношерстого нема-
лого антиукраїнського угруповання. Мало б... Проте не дивує, оскільки 
сучасна антиукраїнська «вертикаль влади» вже не раз довела, що вона 
є всім іншим, тільки не виразником волі українського народу: на всіх  
рівнях і за будь-якої нагоди вона до неможливого ігнорує найбільше 
його національне багатство – мову; вона – і не тільки в цьому питан-
ні – ігнорує навіть Конституцію України, обминаючи її норми та ко-
ментуючи її вимоги згідно з моментальними потребами та поглядами; 
вона продала своє Чорне море і до сьогодні не отримала навіть спис-
ку об’єктів, які «покупець» «окуповує», не те що не отримала вигоди, 
які за цей зрадницький продаж моря їй обіцяли; вона захищає інтереси 
різноманітних «слуг народу», а не інтереси народу, вона сприяє роз-

Професор  
Юрій Бача
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виткові мільйонерів і мільярдерів, проте не «розвитку» й поліпшенню 
життя мільйонних мас трудового люду; вона співпрацює з ініціатора-
ми геноциду України – керівними функціонерами комуністів, визнає за 
ними заслуги і надає їм пільги, проте не визнає інших борців за вільну 
й демократичну Україну.

Саме на цьому складному багатовекторному тлі порушеного питан-
ня слід особливо підкреслити, що видання предметного збірника – чи не 
першого в такому авторському складі, у складі авторів різних держав, у 
такому обсязі й науковому та фактичному рівні висвітлення й наведеної 
аргументації – стане (мусить стати!) значним кроком уперед не тільки 
для науковців та інших фахівців подібних проблем історії України, які 
давно знали й тепер знають, хто кинув цю «проблему» до переповне-
ного кошика досить важливих проблем української сучасності, але й 
(а може, і передусім!) для найвищих представників вертикалі влади в 
Україні. Повинні ж і вони пройти, нарешті, основний курс українського 
розуміння явно антиукраїнського тиску на них усього «сміття», «грязі» 
та впливу «батьків отечества чужого», як і своїх «панів та підпанків», 
які «гірше ляха» розпинають свій народ та нищать його, підрізуючи 
йому найосновніший корінь – його мову, викрадають його культуру та 
фальсифікують його історію!

Єдиним чинником, який може унеможливити виконання цим на-
уковим збірником своєї місії, є, на мою думку, малий його наклад.

А шкода!..
Потреба в такому «підручнику» для сучасної вертикалі влади в 

Україні – величезна!

ПРИМІТКА

1 Кілька слів  про характер матеріалів у збірнику. Це переважно матеріали, різні 
за головним аспектом дослідження та змістовою вичерпністю. Слід наголосити,  
що наукова неспівмірність окремих матеріалів  – зовсім закономірна й не шко-
дить справі, оскільки доповнює картину, відому з інших джерел. Додатково ці 
відмінності свідчать про рівень розуміння суті справи окремими авторами, про 
рівень вивчення проблемних питань в окремих країнах, про рівень актуальності 
окремих аспектів питання в окремих місцевостях (скажімо, протиставлення «ру-
син – українець» у «румунських» та «словацьких» русинів-українців). І не остан-
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ньою мірою – про рівень авторів, що дозволяє визначити як основне й правиль-
не (бо доведене багатьма авторами), так і відмінне та «індивідуальне» в окремих 
авторів, бо не можна не звернути уваги й на те, що в цьому складному процесі 
не тільки ядро питання, але й окремі автори зазнали значного індивідуального 
розвитку. (Слід зазначити, що еволюція авторів ішла переважно від «політичного 
русинства» до «свідомого українства», хоча є приклади (поза авторами збірника) 
і зворотного напрямку, навіть неодноразового переходу окремих авторів (чи й 
груп) «від» і «до»). Як приклад: певні індивідуальні вподобання можна помітити в 
не зовсім чітко визначеній позиції авторів Миколи й Олександра Мушинків щодо 
переліку «спільних» моментів між «Русинською обродою» та русинами-українцями 
в Словаччині («Що поєднує проукраїнські та прорусинські організації?» (с. 418) 
та коментарі до наведених спільних моментів (с. 372–429). Так, у п. 8 (с. 419) за-
значено: «Обидві сторони підтримують створення та розвиток шкіл з вивченням 
русинської або української мови, які б виховували молодь у національному дусі» 
[пожирнення моє. – Ю. Б.]). Коли б того спільного було так багато, то й справді 
«ці, на перший погляд, антагоністичні протиріччя можна було б відносно легко 
вирішити простим компромісом – взаємною толерантністю поглядів іншої сто-
рони» (с. 420). На жаль, навіть найменшої толерантності в «іншої» сторони немає, 
бо яка може бути толерантність у тих, які не тільки заявляють, що вони русини, 
але й твердять, що вони такі русини, які не мають нічого спільного з українцями. 
Утім, наведене дослідження загалом належить до найбільших і найбагатших за 
кількістю статистичних даних.

Дрібніші різночитання чи трохи відмінне розуміння окремих аспектів справи 
від загальновизнаного наявні також в інших матеріалах.
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Євген ПАЩЕНКО

КНИГА, НА ЯКУ ОЧІКУВАЛИ

Українці‑русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в 
історичному розвитку  /  [голов. ред Г. Скрипник]  ; НАН України, 
МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – 750 + ХХХ с.

Закарпатська область – як, можливо, жод-
на інша – привертає увагу за межами України 
в досить широкому географічному діапазоні: 
від сусідніх країн до вельми віддалених, на-
приклад, заокеанських або ж євразійських 
просторів. Причини різні – від територіаль-
них до політичних, геостратегічних та інших 
міркувань. Одна з найчастіше виражених 
мотивацій зацікавленості має політичний 
характер, що відображається в намаганнях 
науково завуалювати природу підвищеного 
інтересу до регіону. Показово, що в різно-
мовному розмаїтті претензій на українські 

історичні землі власне українська позиція залишалася недостатньо 
репрезентованою, що закономірно порушувало питання про україн-
ське бачення низки явищ, пов’язаних з історичними й сучасними про-
цесами в українському Закарпатті. Учені України й діаспори досить 
рішуче висловлювалися щодо окремих явищ, передусім в оцінці того, 
що отримало назву політичного русинства. Необхідність синтезування 
поглядів української академічної науки визрівала сама по собі й ви-
словлювалася в різних середовищах зарубіжної україністики, вклю-
чаючи й хорватську. Остання, зокрема, порушувала питання щодо  
потреби організованої відповіді на різні моделі, що формувалися в  
позаукраїнських середовищах із заявкою на науковість. У зазначеному 
контексті, який має досить розгалужені вияви й вимагає окремого по-
казу моделювання претензій на українські етнічні території методом 
політизації, вельми актуальним є опублікування книги «Українці-руси-

Євген Пащенко
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ни: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвит-
ку», яку підготували Національна академія наук України, Міжнародна 
асоціація україністів (МАУ), Інститут мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та Музей укра-
їнської культури у Свиднику (К., 2013). За участю відомих наукових 
авторитетів книга з різних поглядів висвітлює мовні, етнокультурні та 
інші процеси в українському Закарпатті, а також рефлексії в окремих 
напрямах історичних міграцій із цього регіону. Імена деяких авторів 
збірника, окремі праці яких включені до книги як уже антологічні (зо-
крема, виразною є постать Олекси Мишанича), репрезентують солід-
ний доробок в окресленій проблематиці. Сучасні дослідники в галузі 
етно логії, мовознавства, політології, історії, мовознавства, релігієзнав-
ства тощо гідно презентують українське бачення проблеми русинства. 
Безумовним аргументом загальноукраїнської цілісності є слово «ру-
син» та його похідні, що у вступі науково обґрунтовує, розкриваючи 
гуманістичну ідею ролі етнічної назви в національній консолідації, 
Ганна Скрипник, головний редактор видання. Книга має два розділи: 
у першому висвітлено русинську проблематику безпосередньо на за-
хідних теренах України; у другому – окреслено проблему інтернаціо-
налізації – від міграційних процесів до виникнення політичного ру-
синства на землях Словаччини, Румунії, Польщі, Угорщини, а також 
у США. З огляду на обсяг – як географічний, так і щодо кола питань 
та їх комплексного міждисциплінарного висвітлення – дослідження є 
важливим кроком до подальшої розробки. Це стосується необхідності 
представлення українського наукового погляду в зазначених країнах. 
Праця адресована українській науковій аудиторії, а також зарубіжному 
українству. Проте залишається інформаційно некомпенсованим знач-
ний іноземний контингент. У зв’язку із цим відкривається завдання 
підготовки аналогічних видань мовами відповідних реципієнтів – від 
сусідніх країн до географічно віддалених, у яких також не згасає ін-
терес до невеличкої території в Західній Україні. Отже, потрібно під-
готувати наукове видання англійською, російською та іншими мовами, 
де ця проблема актуалізована і де відчувається відсутність української 
наукової думки. Основою для таких видань може слугувати створений 
збірник з доробкою відповідно до конкретного національного адресата. 
Виконавцем можуть бути національні відгалуження МАУ. Наприклад, 
у Загребі, у виданні Асоціації хорватських україністів, опубліковано 
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аналогічний збірник «Закарпатська Україна. Історія – традиція – іден-
тичність» (Zakarpats’ka Ukrajina: povijest – tradicija – identitet. – Zagreb : 
Udruga hrvatskih ukrajinista, Katedra za ukrajinski jezik i književnost 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2013. – 410 s.). Це переклад хорватською 
мовою праць відомих українських і зарубіжних учених. Збірник скла-
дається з п’яти розділів, у яких репрезентовано назви «Русь», «русин»; 
порушено питання етнології, мови, ідентичності; висвітлено важливі 
історичні події в Карпатській Україні; окреслено проблему політично-
го русинства й міграційних процесів з регіону на південнослов’янські 
землі. Цей збірник – перше видання за межами України, яке репрезен-
тує українську наукову думку щодо регіону та русинства, адресуючи 
її не лише хорватським науковим колам, але й русинам-українцям, які 
опинилися серед південних слов’ян. Останнє стало предметом уваги 
сучасного ужгородського письменника й журналіста Олександра Гав-
роша. Його книга «Блукаючий народ. Роман-подорож у часі і просто-
рі» (Ужгород : Нора-Друк, 2012. – 310 с.), написана під враженням від 
перебування серед русинів Воєводини, що входить до складу Сербії, 
та після уважного вивчення наукових джерел, показує всю драму ста-
новища переселенців з українських земель, які стали об’єктом ціле-
спрямованих асиміляційних заходів. Декларуючи свою належність до 
історичної батьківщини, української культури, переселенці стикаються 
з незацікавленістю до них саме з рідної землі.

Зазначені публікації в Україні та за її межами засвідчують актуаль-
ність проблематики русинства у висвітленні українською наукою. Слід 
очікувати, що ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України та МАУ очолять 
і координуватимуть подальше співробітництво в представленні цієї 
теми за межами України, що є важливим і відповідальним завданням 
сучасної української науки, зарубіжної україністики.
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Леся ВАХНІНА

АКТУАЛЬНІ СТУДІЇ НАУКОВЦІВ  
ІЗРАЇЛЮ

Fialkova L., Yelenevskaya M.  In  Search  of  the  Self:  Reconciling 
the Past and the Present  in Immigrants’ Experiences. – Tartu : ELM 
Scholarly Press, 2013. – 282 p. 

(Фіалкова Л., Єленевська М. У пошуках себе: Узгодження мину-
лого й сучасного в іммігрантському досвіді. – Тарту : ELM Scholarly 
Press, 2013. – 282 с.).

Ізраїльська україністка та сла-
вістка, професор Хайфського універ-
ситету, доктор Лариса Фіалкова відо-
ма своїми публікаціями, які сприяють 
розвитку ізраїльсько-українських на-
укових та культурних взаємин. Сво-
єю науковою діяльністю вона сприяє 
збереженню та популяризації україн-
ської мови, створюючи позитивний 
імідж України в Ізраїлі, яка залиша-
ється для багатьох ізраїльтян «малою  
батьківщиною» .

Лариса Фіалкова вже давно ре-
зультативно співпрацює з професо-
ром Університету Техніон у Хайфі, 
доктором Марією Єленевською, ра-

зом з якою видала цілу низку публікацій в Ізраїлі, Росії та США, при-
свячених традиціям емігрантів з колишнього СРСР, серед яких значний 
прошарок складають і колишні мешканці України. 

Нова книга ізраїльських науковців Л. Фіалкової та М. Єленевської, 
яка щойно побачила світ у Тарту англійською мовою, продовжує їхні 
15-річні спільні наукові дослідження культурної ідентичності емігран-
тів з колишнього СРСР. Видання складається з двох частин. До першої 
ввійшли розвідки, написані авторками разом, а саме: передмова, вступ 
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та три розділи. 1 – Ізраїльські міста 
очима російськомовних ізраїльтян; 
2 – Юридична антропологія: ди-
леми права та порядку в житті ім-
мігрантів; 3 – Свята як подолання 
кордонів: приклад російськомов-
них ізраїльтян. До другої частини 
ввійшли два розділи, написані ав-
торками окремо. 4 – Іммігрантська 
художня література про четверту 
хвилю російської еміграції: при-
клад Німеччини (Л. Фіалкова); 5 – 
Пошук орієнтирів у заплутаному 
лабіринті: репрезентація арабо-із-
раїльського конфлікту в гуморі ро-
сійськомовних ізраїльтян (М. Єле-

невська). Важливо, що всі розділи проілюстровані. 
У вступі подано аналітичний огляд сучасної наукової літератури з 

проблем емігрантів з колишнього СРСР і виявлена залежність отрима-
них результатів від методів збору інформації. Реакцією на недостатню 
придатність кількісних методів для вивчення тонкої матерії людської 
ідентичності стало поширення останнім часом якісних методів дослі-
дження і насамперед використання широкого анкетування, опитування, 
моніторингу та етнографічних спостережень. Авторки розглядають різ-
ні наукові методи репрезентації матеріалів (переказ мовою дослідників 
чи пряме цитування, різне чи однакове ставлення до опитування з «ря-
довими» інформантами та з так званими «ключовими» (титульними) 
інформантами-експертами, вживання власних імен та прізвищ чи ано-
німність тощо). Саме якісними методами, тобто інтерв’ю (опитування), 
текстологічним аналізом російськомовної ізраїльської преси й інтернет-
сайтів, сучасної художньої літератури про еміграцію, а також етногра-
фічними спостереженнями відзначається зібраний матеріал цієї книги. 

У першому розділі, присвяченому освоєнню емігрантами ізраїль-
ського міського простору, наголос зроблений на формуванні так званої 
«міської ідентичності». Ідеться не тільки про поступове звикання до фі-
зичних образів ізраїльських міст (їхнього розміру, архітектури, флори), 
але й про розуміння їхніх символічних ознак та створення більш-менш  

Професор Лариса Фіалкова
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комфортних «російських» ост-
ровів – магазинів, дитячих са-
дочків, біб ліотек, вечірніх шкіл, 
груп за інтересами тощо. Під-
креслюючи той факт, що більша 
частина емігрантів з колишнього 
СРСР і досі проживає у небажа-
них для них бідних районах з об-
шарпаними будинками, поруч з 
емігрантами з Марокко, Ефіопії 
та ізраїльськими арабами, ав-
торки розкривають їхнє повсяк-
денне життя та засоби, які вико-
ристовуються деякими з них для 
покращення власних житлових 
умов та, особливо, для надання 
дітям можливості вчитися в кращих школах разом з дітьми європей-
ських євреїв. Так, вони віддають в оренду своє власне житло, а самі 
орендують квартири в більш забезпечених районах. У цьому випадку 
їхні діти автоматично зараховуються до шкіл за новим місцем прожи-
вання. Інша практика – відмова від безкоштовної освіти в державних 
школах у бідних районах задля приватних елітарних шкіл, що вимагає 
менших витрат, ніж зміна району проживання. І, нарешті, підготовка 
дітей до вступних іспитів у профільні школи, тобто фізико-матема-
тичні, мистецькі чи спортивні, що також дозволяє обійти залежність 
освіти від району. Усі ці тенденції свідчать про засвоєння емігрантами 
суспільно-просторових уявлень ізраїльтян. Змінилося і сприйняття від-
стані. На відміну від ситуації у Москві, Санкт-Петербурзі чи Києві, де 
година-півтори їзди до місця роботи нікого не дивує, то подолання та-
кої відстані в Ізраїлі здається надмірним, особливо для тих, хто корис-
тується проблематичним громадським транспортом. Аналіз інтерв’ю 
(опитувань) та інтернет-сайтів виявив, що російськомовні ізраїльтяни 
вже дивляться на свої міста поглядом місцевих мешканців, а не очима 
сторонніх людей. Сторожили охоче надають поради новоприбулим і 
навіть потенційним іммігрантам. 

У другому розділі, присвяченому антропології права, показано, що 
знайомство з такими реаліями громадянського суспільства, як вирішен-
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ня конфліктів засобами судочинства, стало важливою частиною проце-
су акультурації іммігрантів. Уперше в житті більшість інформантів на 
власному досвіді пересвідчилася, що недостатня юридична обізнаність 
призводить до фінансових та моральних збитків. Люди звертаються до 
правосуддя з надією змінити на краще своє життя, але через незрозумілі 
їм правовий дискурс та суспільні відносини часто втрачають контроль  
над ситуацією. Результати здійсненого опитування свідчать про недові-
ру респондентів до спроможності держави захистити людину. Скепсис 
та песимізм стосовно закону як справедливості, стереотипи, сформо-
вані ще в СРСР, продовжуються й після еміграції, що призводить до 
існування різних стратегій «обходу закону» та популярності особистих 
«крутійських» оповідань. 

У третьому розділі книги авторки розглядають різні святкові тра-
диції в контексті інтеграції чи геттоїзації іммігрантської громади. Став-
лення до свят буває як знаком симулятивної ідентичності, коли ритуали 
проводяться «про людське око», як це часто було за радянських часів, 
так і виразом творчого сприйняття традиції (наприклад, приготування 
святкового столу на Песах лише з тих продуктів, які були в наявнос-
ті ще дві тисячі років тому). Героїзація свят і святкувань – це типова 
риса іммігрантського побуту. Одна й та сама родина може прикрасити 
ялинку, купити капелюха для Санта-Клауса на Новий рік і приготувати 
дітям маскарадний одяг на Пурим, святкувати Новий рік двічі, один 
взимку, а другий – восени (Рош-ха-Шана), або в дусі Нью-Ейдж відзна-
чати «міфологічні» дні (11.11.2011 чи 12.12.2012). Свята стають пере-
віркою толерантності в родинах, бо різна готовність до збереження чи 
змін традицій часто породжує конфлікти. Це трапляється, наприклад, 
коли немає згоди щодо постів, відмови від хліба в Песах чи взагалі 
до іудаїзму та християнства. Магазини, ресторани та готелі, які мають 
чималий зиск на збереженні російськомовними ізраїльтянами звичок, 
сформованих у країнах походження, стають істотною «мережею під-
тримки» святкування Нового року, Міжнародного жіночого дня та 
Дня Перемоги. Ізраїльське суспільство поступово і зі змінним успіхом  
звикає до цих свят, а іммігранти – до свят єврейських. Неабиякий вплив 
на ставлення до свят має такий прагматичний фактор, як наявність/від-
сутність вихідного дня. 

Четвертий розділ книги, написаний Л. Фіалковою, розглядає відо-
браження еміграції в сучасній російській літературі Німеччини. Свій 
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підхід авторка визначила, як етнографічний, тобто літературні твори 
розглядаються не з точки зору їхньої поетики, а як продовження емі-
грантського дискурсу, типового для усного спілкування. У центрі ува-
ги – питання ідентичності у творах російськомовних євреїв та німців з 
колишнього СРСР. Особливу увагу приділено сприйняттю представни-
ками змішаного етнічного походження персонажів (наприклад, від єв-
рея та українки чи від єврейки та німця), їхньої неочікуваної релігійної 
орієнтації (наприклад, православні євреї чи німці) та їхньому ставлен-
ню до Великої Вітчизняної війни. Письменники-емігранти друкують 
свої твори не лише в Німеччині, але й у різних країнах їхнього похо-
дження (наприклад, у Росії чи Казахстані), або ж у країнах проживання 
значної російськомовної читацької громади (в Америці, Ізраїлі та ін.). 
На сьогодні література письменників-емігрантів представлена на вірту-
альній літературній карті Росії, яка охоплює не лише колишні республі-
ки СРСР, а й багато країн так званого «далекого зарубіжжя».

П’ятий та останній розділ книги, написаний М. Єленевською, при-
свячений відображенню арабо-ізраїльського конфлікту в гуморі ро-
сійськомовних ізраїльтян. Гумор іммігрантів з колишнього СРСР про-
довжує традиції радянського політичного анекдоту й побудований на 
використанні прецедентних текстів російської і радянської історії та 
культури. Він став частиною відображення різних поглядів навколо 
конфлікту й відбиває глибокий песимізм щодо примирення. Поширен-
ня чорного гумору свідчить про почуття беззахисності людей перед вій-
ною та терористичними нападами. Недружнє ставлення до вороже на-
лаштованого сусіда поєднується з відчуттям власної слабкості. Серед 
російськомовних ізраїльтян, як і в суспільстві загалом, є люди різних 
політичних поглядів, але гумор відображає лише погляди «правих», 
тобто прихильників силового вирішення конфлікту. За допомогою Ін-
тернету російськомовний гумор стає транснаціональним як з погляду 
його укладачів, так й адресатів, поєднуючи колишніх радянських лю-
дей, де б вони не перебували сьогодні. 

Нова книжка ізраїльських дослідників, присвячена аналізу форму-
вання нової ідентичності іммігрантів, є, безперечно, актуальною для 
діаспорних студій та вивчення сучасних трансформаційних процесів 
серед вихідців з України в світі.
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Леся ВАХНІНА

УКРАЇНА В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ  
КРАКІВСЬКОГО НАУКОВЦЯ ЮЛІАНА 

МАСЛЯНКИ

Маслянка Юліан. Вибрані праці з літературознавства та фоль-
клору / [наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський] // Київські полоніс-
тичні студії. – К., 2013.– Т. ХХІІІ. – 228 с.

Уперше в Україні у ХХІІІ-
му томі «Київських полоніс-
тичних студій» репрезентова-
но книжку Юліана Маслянки 
«Вибрані праці з літературоз-
навства та фольклору». Роз-
відки відомого польського лі-
тературознавця, представлені 
в українському виданні його 
вибраних праць, порушують 
ціле коло проблем різних іс-
торичних епох, відображають 
науковий дискурс польської 
та світової літератур, висвіт-
люють народознавчі студії Зо-
ріана Доленги-Ходаковського, 
парадокси сарматизму, образ 
Івана Мазепи в літературі та 
мистецтві, мефодіївські тра-
диції в польському роман-
тизмі, творчість поетів укра-

їнської школи в польській літературі, місце слов’янських літератур у 
Паризьких лекціях Адама Міцкевича, у яких українські народні думи 
отримали високу оцінку як гідний приклад для інших слов’янських на-
родів у боротьбі за свою незалежність.
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Постать Зоріана Доленги-Ходаков-
ського – «піонера слов’янської фолькло-
ристики», збирача та дослідника укра-
їнського фольклору – завжди приверта-
ла увагу науковців України, Польщі та 
Білорусі. Так, том «Українські народні 
пісні в записах Зоріана Доленги-Хода-
ковського», упорядкований українським 
фольк лористом О. Деєм і опублікований у 
70-х роках ХХ ст. в ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України, став подією для 
української фольклористики. Нещодавно 
в Білорусі вийшла друком частина спад-
щини З. Доленги-Ходаковського. Відомий 

літературознавець Ю. Маслянка – один з перших, хто звернувся до науко-
вої спадщини дослідника в Польщі в другій половині ХХ ст. і присвятив 
йому декілька своїх книжок. Отже, поява в Україні розвідок Ю. Маслянки 
«Народознавчі дослідження Зоріана Доленги-Ходаковського», «Доля і не-
доля З. Доленги-Ходаковського та його спадщини», безперечно, не тільки 
стане помітним явищем, але й приверне увагу українських фольклористів 
та етнологів до його архівних джерел, які потребують нових коментарів 
і публікацій. Заслуговує на увагу фольклористів також розвідка Ю. Мас-
лянки «Міфологізація фольклору у першій половині ХІХ ст», адже пи-
тання міфологічної свідомості є актуальними. Тому й до сьогодні в колі 
наукових студій залишаються творчі постаті представників «української 
школи» в польській літературі, коли український фольклор став для поль-
ських митців об’єктом захоплення та натхнення, а Україна – утіленням 
ідеалу, позитивним образом для багатьох поколінь польських читачів. 
Сподіваємось, що згадане видання отримає широкий резонанс не тільки 
в Україні та Польщі, але і в усьому слов’янському світі. Важливо, що до-
робок польського науковця Юліана Маслянки, який усе своє життя при-
святив порівняльному вивченню слов’янських літератур, зокрема україн-
сько-польських літературних та фольклорних взаємин, уперше перекла-
дено українською мовою. Накреслені ним ідеї та завдання залишаються 
актуальними як для дослідників українсько-польського культурного по-
граниччя, так і для сучасних українознавчих студій в Україні, які стали 
складовою європейського цивілізаційного простору.

 Юліан Маслянка
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Тетяна РУДА

НОВА КНИГА ВІДОМОГО ЕТНОЛОГА

Наулко В. Пошуки. Роздуми. Студії : збірник наукових праць до 
80‑річчя від дня народження. – К. : Український письменник, 2013.

Ім’я Всеволода Іванови-
ча Наулка, етнолога й архео-
графа, професора, члена-ко-
респондента НАН України, 
добре відоме в Україні та 
поза її межами. Науковий до-
робок ученого надзвичайно 
різноманітний за проблема-
тикою; хронологічний по-
кажчик його праць налічує 
524 позиції (не враховуючи 
досліджень, що друкують-
ся). В. Наулко – автор моно-
графій: «Етнічний склад на-
селення Української РСР» 
(1965), «Географічне роз-
міщення народів УРСР» 
(1966 р.; з картою етнічного 
складу населення), «Разви-
тие межэтнических связей 

на Украине» (1975); керівник і автор розділів навчального посібника 
«Культура і побут населення України» (1993), а також колективної мо-
нографії «Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність» 
(2001) та інших видань. Серед його публікацій – студії в науковій пе-
ріодиці, газетні статті, розділи в колективних монографіях, архівні ма-
теріали, енциклопедичні статті, спогади.

У новій праці, за словами Всеволода Івановича, представлено де-
які автобіографічні та мемуарні розвідки, які характеризують основні 

http://www.mau-nau.org.ua



372

етапи його життя, а також вибрані твори, в яких висвітлено пріоритетні 
наукові інтереси в галузі етнології та археографії (с. 3).

Перший розділ збірника – «Мемуарні праці». Це спогади, що їх 
було надруковано в різних виданнях протягом 2007–2012 років. Автор 
розповідає про дитинство, роки навчання, шлях у науці, на якому дово-
дилося долати труднощі, перепони ідеологічного характеру, а іноді ре-
агувати на підлі вчинки оточення. На цих сторінках оживають постаті 
батьків, про яких В. Наулко пише тепло, з любов’ю і вдячністю, друзів 
молодості (декого з них уже немає на світі), видатних старших колег, з 
якими йому в різні часи пощастило спілкуватися.

Автор описує родинну оселю («Дім на розі Лютеранської і Кругло-
університетської»), де він прожив першу половину свого життя: дві 
невеличкі кімнати у величезній «комуналці», товстезні стіни, високі 
стелі, безкінечний коридор, величезна кухня... Його сім’я жила тут з 
1936 року, звідси малого Всеволода з матір’ю евакуювали до далекого 
Казахстану, сюди разом з батьками повернувся в 1946 році. Пам’ять 
у Всеволода Івановича дивовижна: він згадує імена вчителів, друзів-
однокласників, сусідів. Пам’ятає не лише відомих футболістів 1940–
1950-х років, але й рахунки матчів, популярні тоді кінострічки, уміє за 
допомогою кількох деталей передати атмосферу тієї епохи.

П. Сохань, директор Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського НАН України, у вступній статті до збір-
ника («Замість передмови») наводить слова ювіляра про те, що інтерес 
до етнографії зародився в нього ще у важкі роки евакуації. Але сам 
В. Наулко пригадує не тільки доброзичливість і «чудові людські риси» 
жителів степового села Богословка Первомайського району Миколаїв-
ської області, але й прояви ворожого ставлення до приїжджих (праця з 
«горьківською» назвою «Мої університети»). Те, що вчений пише про 
роки навчання в університеті, практику, діяльність товариства «Зна-
ння», викладацьку роботу, мені також добре знайоме. Адже завдяки 
«Знанню» науковці мали можливість об’їздити Україну, інші республі-
ки, а прочитані ними лекції сприймалися як обов’язкове доповнення 
до цікавих мандрівок і годин відпочинку. Читаючи спогади, розумієш, 
що кожний епізод біографії автора давав поштовх для нових пошуків і 
звершень, розширення діяльності. Робота на військово-карто графічній 
фабриці сприяла формуванню навичок складання етніч них карт. Зна-
йомство з колегами з інших міст, республік та країн (а серед них були 
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такі відомі дослідники, як 
Ю. Бромлей, М. Чебоксаров, 
Г. Читая, М. Герасимов, Р. Ітс, 
П. Тронько та ін.), робота в 
Інституті мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії під 
керівництвом К. Гуслисто-
го – його В. Наулко згадує з 
неабиякою повагою і вдячніс-
тю – сприяли науковому вдо-
сконаленню молодого вчено-
го, надавали творчу наснагу 
(«Мої університети»).

Всеволод Іванович – не-
втомний мандрівник, гео-
графія його поїздок вражаю-
ча. Попри те що в радянські 
часи зарубіжні відрядження 
не надто заохочувалися, на-
уковець брав участь у між-
народних конгресах (антро-
пологічних, етнологічних, 
славістичних), був стипендіатом ЮНЕСКО у США, Канаді, Великій 
Британії (1981). А зі здобуттям Україною незалежності, коли мож-
ливості мандрувати світом стали необмежені, учений відвідав багато 
країн Африки, Південної Америки, Азії, Скандинавії, незважаючи на 
поважний вік і негаразди зі здоров’ям («Дорогами світу»).

У першій частині збірника є також спогади про М. Рильського 
(«Незабутній Рильський»), зустрічі з яким справили на В. Наулка не-
забутнє враження; тут є «Слово про друга» – розповідь про колегу, 
антрополога Василя Дяченка, а також публікація листів його батька – 
Д. Дяченка (репресованого в 1930-х рр.) – до Ф. Вовка. З теплотою 
і повагою Всеволод Іванович пише про свої зустрічі з В. Станком, 
Я. Дашкевичем (листи від нього зберігаються в особистому архіві ав-
тора й наведені в збірнику).

Друга частина – «Фахові публікації» – містить 20 наукових студій, 
написаних упродовж 1968–2011 років. Більшість праць присвячена ет-

Всеволод Наулко
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нічному складу населення України, а також проблемам української діа-
спори. В. Наулко, як правило, коротко викладає історію заселення на-
шої країни представниками певного етносу, зупиняється на сучасних 
проблемах їхнього життя – економічних, культурних, соціальних. Від-
криває цей розділ стаття «Український етнос у часі і просторі» (1992), 
у якій розглянуто територіальне розміщення українців, їх розселення 
поза Україною, місце україністики в навчальних закладах зарубіжжя. 
Далі автор на основі статистичних та етнографічних джерел розпові-
дає про розселення, культуру, побут різних етнічних груп («Грузинское 
население в Украине по статистическим и историко-этнографическим 
источникам», «Естонці в Україні», «Исторический очерк формирования 
молдавского населения Украины», «Євреї у контексті сучасних етнічних 
процесів в Україні», «Сучасні тюркські етноси в Україні» тощо). Всево-
лод Іванович вивчав також історію колонізації, побут, обряди, культурні 
проблеми чехів, словаків, ромів, які проживають на території України. Із 
джерелознавчих праць особливо цікавою є, на мою думку, стаття «Нові 
відомості про Де ля Фліза в архівах Франції та України» (1996), у якій 
В. Наулко, використовуючи віднайдені документи, реконструює біогра-
фію і коло спілкування видатного дослідника, який залишив нащадкам 
так звані альбоми з описами Наддніпрянщини й Полісся та оригіналь-
ними малюнками. Слід згадати також етнографічний нарис «Село на 
нашій Україні; сучасний стан, проблеми, тривоги», у якому автор сер-
йозно занепокоєний процесами, що відбуваються в українських селах 
унаслідок демографічних втрат ХХ ст., урбанізації, економічних не-
гараздів. Наприкінці він сподівається на відродження, соціальну пере-
будову села, однак за 20 наступних років (праця написана в 1992 р.)  
позитивних зрушень, на жаль, не відбулося. У студії «Українська етно-
логія: вчора, сьогодні, завтра» подано стислу історію розвитку цієї на-
уки – від перших відомостей про наш народ у «Повісті временних літ» 
до піднесення етнографічної діяльності в другій половині ХІХ ст., ство-
рення наукових центрів Етнографічної комісії, спеціальних друкованих 
органів, появи узагальнюючих нарисів Ф. Вовка, перших етно графічних 
закладів у системі ВУАН, трагічних подій 1930-х років (репресій і прак-
тичної ліквідації етнології), відродження цієї науки в повоєнний час, 
розширення досліджень та їх історіографічної бази в роки незалежності.

В. Наулко вміє лаконічно й доказово викласти складну наукову 
проблему, окреслити можливості її вирішення, подати огляд історії  
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народу, розвитку народознавства. У його працях оживає суха статис-
тика, а стримана емоційність стилю спонукає читача пройнятися три-
вогою автора за долю народів нашої країни й радіти його знахідкам і 
науковим відкриттям.

Завершується збірник двома рецензіями (на монографію В. Кабу-
зана «Украинцы в мире. Динамика численности и расселения. 20 годы 
ХVIII века – 1989 год» та підручник В. Кафарського і Б. Савчука 
«Етно логія»), покажчиком праць В. Наулка та «Післямовою», у якій 
висловлено глибоку вдячність усім, хто сприяв становленню його «як 
людини і фахівця».

Прекрасним додатком до тексту є фотографії, що ілюструють жит-
тя й наукову діяльність ученого: портрети батьків, світлини з дитячих 
і студентських років, експедицій, конгресів, мандрів до екзотичних 
куточків Землі...

«Пошуки. Роздуми. Студії» – це підсумок певного етапу творчого 
шляху В. Наулка. Сподіваємося, що Всеволод Іванович – людина тала-
новита, енергійна, сповнена задумів і феноменально працездатна – по-
радує нас ще не одним фундаментальним дослідженням, яке сприяти-
ме розвитку вітчизняної та світової науки.

Наталія ЄРЖИКІВСЬКА 

УКРАЇНІСТИКА В ПОЗНАНІ. КНИЖКА ПРО 
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС ДОБИ 

МОДЕРНІЗМУ

Korbуch H. Zachód, Рolska, Rosja w krytychnoliterackim dyskursie 
wczesnego  modernizmu  ukraińskogo. Wybrane  aspekty  perсepcji.  – 
Poznań  :  Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  im.  A.  Mickewicza, 
2010. – 334 s.

Монографія відомої україністки з Познані, професора, доктора га-
білітованого Г. Корбич «Захід, Польща, Росія в літературно-критичному 
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дискурсі раннього україн-
ського модернізму. Вибрані 
аспекти рецепції» (Познань, 
2010) присвячена складним і 
суперечливим питанням ху-
дожніх явищ, що визначали 
головні напрями в мистецтві 
наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Структура книжки 
вибудувана з трьох розді-
лів: «І. Літературна крити-
ка – складова частина ново-
го часу», «ІІ. Орієнтаційні 
й векторні проявлення», 
«ІІІ. Модус Європи як фак-
тор становлення українсько-
го модернізму». 

У роботі підкреслено, 
що новітній рух у різних 
країнах світу, домінантну 
роль у якому відігравали 

неординарні творчі особистості, стає на межі століть універсальним 
культурним явищем зі спільними і відмінними рисами літературно-
мистецьких практик модернізму. Авторка дослідження акцентує ува-
гу на слов’янському, зокрема польському, російському й українському, 
широкому і багатоманітному філософсько-естетичному, художньому 
і літературно-критичному творчому виявленні. Ідеться про так звані 
«формули», або «іпостасі», модернізмів, які для кожного з названих 
вище мали свої «внутрішні» й «зовнішні» вияви та рецептивні озна-
чення в межах національних і загальноєвропейського контекстів.

В основі праці – висвітлення літературно-критичної діяльності 
українських авторів: письменників І. Франка, Лесі Українки, М. Воро-
ного та інших; критиків А. Ніковського, М. Євшана, М. Сріблянського, 
В. Щурата, М. Зерова. Один з важливих термінів у понятійному апара-
ті цієї книжки – термінологічне словосполучення «літературна рецеп-
ція». Сприйняття і освоєння свого й чужого творчого досвіду залежить 
від позитивної, нейтральної чи негативної реакції на нього, тому вели-
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ке значення завжди надається 
літературній критиці, яка діа-
гностує літературно-мистець-
кий стан у суспільстві, оцінює 
його вітчизняне і світове зна-
чення. 

Зосередженість на вияв-
лені творчої активності укра-
їнського грона інтелектуалів 
дало змогу Г. Корбич роз-
крити механізми тодішньої 
діалогічної та комунікативної 
спроможності; розмірковува-
ти про  усвідомлення, сприй-
няття й осмислення ними 
новочасних явищ. Із цих по-

зицій вона розглядає процес пошуків світоглядних й естетичних на-
ціональних констант. 

Дослідниця торкається і таких неоднозначних питань, як можли-
вість і наявність запозичень, вплив або залежність від європейських 
філософських концепцій (угрупування «Молодої Польщі» й «Моло-
дої Музи»; автори кола «Української хати»). Висловлені цікаві думки 
стосовно перекладацьких напрацювань як специфічної форми між-
літературних взаємин і щодо читацького сприйняття творчості пись-
менників-реалістів та модерної мистецької когорти. Несправедливо 
не згадати й такі підрозділи, як «2.1.1. Польський модернізм і Фран-
кові антимонії», «2.3. Символ як зв’язок з минулим», «2.4. Спроби по-
долання міфів» або «3.4. Російська література в контексті ідейно-ес-
тетичних поглядів Євшана» (розділ ІІ). У кожному з них читачеві за-
пропоновано ознайомитися з дискусійними вібраціями, пов’язаними 
з критичними і читацькими рефлексіями на літературні події Заходу і 
Сходу доби fin de siẻcle. 

Розкриваючи тему нових методів і підходів, які застосовували 
критики при аналізі художніх текстів, авторка монографічної праці в 
підрозділі «5.2. Уявні світи Лесі Українки – розшифрування тексту» 
(розділ І) указує на серйозну націленість робітників цього цеху глибше 
осягнути психологію творчості поетеси. Щодо цього зазначає: «…Най-

Професор Галина Корбич
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більше поширеними були спроби розглянути культурну й екзистенцій-
ну сутність Лесеної драматургії та пояснити всі алегорії. Цього прагнув 
не тільки Євшан, а й інші літературні критики – Андрій Ніковський, 
Любов Жигмайло, Дмитро Донцов. Характерно, що вони трактують 
уявний світ Лесі Українки не іманентно, тобто як вигадку чи ймовір-
ність, а як органічну частину індивідуального творчого вияву, утім не 
скільки вербалізовану, скільки мисленнєву, чуттєву, таку, що створює 
проекції для різноманітних прочитань. Інтерпретація критиків направ-
лена на те, щоб вглибитись в уявний світ поетеси і пояснити її творче 
самовираження» (с. 69). 

Міркуючи над статтями А. Ніковського «Екзотичність сюжету і 
драматизм у творах Лесі Українки», Л. Жигмайло «Лебединная песня 
Леси Украинки», Д. Донцова «Поэзия индивидуализма (Леся Украин-
ка)», Г. Корбич доходить висновку: «…в Лесі Українці бачили постать, 
яка найповніше відповідала новому національному ідеалу, що на зла-
мі століть втілювався в модерний пошук української ідентичності на 
основі загальнолюдських цінностей» (с. 81–82). 

Варто зауважити, що постаті Лесі Українці, як чоловій представ-
ниці тодішнього літературного життя, приділено чимало сторінок у 
книзі. У підрозділі «2.2. Відкривання модернізму як спокійна реакція» 
(розділ ІІ), спираючись на епістолярій поетеси, прослідковується істо-
рія написання статті «Заметки о польской литературе» (1901), а також 
достатньо вичерпно її охарактеризовано. Тут же, як заперечення кри-
тикові Б. Якубовському, дослідницею обстоюється переконання в тому, 
що Леся «не засуджувала творчість С. Пшибишевського, а з пізнаваль-
ною метою прагнула вникнути, дізнатися і розібратися в сутності його 
теорії про «душу» (с. 133). Отже, стаття поетеси про початкову фазу 
молодопольського руху разом зі статтею В. Щурата «Французький де-
кадентизм в польській і великоруській літературі», на думку сучасної 
вченої, підсилювали комунікативний стан української критики і пози-
тивно впливали на загальний стан української культури. 

Доказово вибудуваний і підрозділ «1.2. Леся Українка: сприйняття, 
зумовлене модерною ідентичністю» (розділ ІІІ), де завдяки логічному 
викладу матеріалу стверджується: «У художній творчості пріоритет 
упровадження модерного героя належить Лесі Українці (драми “Бла-
китна троянда”, “Одержима”, “На руїнах”, “В катакомбах”)» (с. 207). 
Звідси прокладено місток до самого образу письменниці як непересіч-
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ної індивідуальності, яка впроваджувала у вітчизняну культуру лінію 
європеїзації. 

Розглянуто й літературно-критичну діяльність поетеси та перекон-
ливо доведено, що Лесина інтерпретаційна практика оперта на герме-
невтику. 

У заключній частині цього наукового тексту на підставі аналізу лі-
тературно-критичної спадщини І. Франка й авторки «Давньої казки» 
узагальнено тезу: модернізм на зламі століть в українській рецепції 
оформлюється в естетичний рух, функціонують основні його парадиг-
ми. Сюди зараховано європоцентричну концепцію літературного роз-
витку з її тяжінням до універсального та розкриття механізмів моделю-
вання нового мистецтва (від реалізму до модернізму, рух від декаден-
тизму до символізму, включаючи поняття неоромантизму). 

Підсумовуючи свої висліди, у «Висновках» Г. Корбич справедли-
во зазначила, що українська літературно-критична думка наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. засвідчує українську присутність у культур-
ному просторі Європи. Інтелектуальний український духовний про-
стір існував й існує «у вимірах сприйняття Заходу, Польщі і Росії, 
бо це підносить національне самопочуття, свідомість і самопізнання» 
(с. 307). Отже, за словами авторки, критика стає невід’ємною скла-
довою літературного процесу, і завдяки активним виступам її адептів 
(письменників, літературознавців) вловлюються та фіксуються існу-
ючі мистецькі тенденції, програми; визначаються орієнтаційно-век-
торні напрями (символізм, неоромантизм, неокласицизм тощо), ви-
являються дискусійні судження щодо традиційних і новітніх виявів, 
жанрово-стилістичних пошуків. 

Приємно констатувати, що монографія Г. Корбич «Захід, Поль-
ща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українсько-
го модернізму. Вибрані аспекти рецепції» приваблює науковою гли-
биною, цікавими постановками проблеми та їх інтерпретаційними 
розв’язаннями. Мають належні пояснення й коментарі. І що не менш 
важливо – акцентуація й оцінювання (з урахуванням різних думок 
та поглядів попередників і сучасників) на майстерність літературно-
критичного письма доби модернізму, різносторонніх підходів їхніх 
авторів до виявів таланту, до мистецьких подій – сенсаційних, «бу-
денних» і «небуденних». Слід відзначити, що Г. Корбич поєднує свої 
наукові студії з викладацькою роботою в Університеті ім. А. Міцкеви-
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ча в Познані, сприяючи становленню україністики в Польщі та роз-
витку польсько-українських літературних і культурних взаємин як 
блискучий організатор щорічних міжнародних польсько-українських 
наукових конференцій.

Леся КУЛЬЧИНСЬКА

ЛЮБОВ ДО МІСЦЯ, ЯКОГО НЕ ІСНУЄ
(рецензія на фільм «Істальгія» Дар’ї Онищенко)

Ностальгія – це туга за домом, якого більше немає, або, можливо, 
ніколи й не було. Ностальгія була відкрита та введена в культурний обіг 
у ХVІІ ст. лікарями та мала статус хвороби. Лікарі ж, що шукали від неї 
засоби, відкрили і основний її парадокс: з’ясувалося, що повернення 
додому не завжди виліковує, а часто навіть погіршує стан.  Поясню-
ється це тим, що дім, за яким тужить людина, існує передусім в її уяві, 
це місце на карті спогадів чи фантазій, а не світу. Це дім, який існує не 
просто в певному віддаленому просторі, але й в іншому часі. Саме тому 
він недосяжний, і повернутися туди неможливо. Ностальгію зазвичай 
пов’язують з минулим, із втраченим. Утім, буває ностальгія і за май-
бутнім, – за тим, що могло б бути, але ніколи не буде (майбутнє завжди 
зраджує наші очікування).  

Загалом, ностальгія – стан, який тепер у моді, як, скажімо, мелан-
холія в ХІХ ст. У певному сенсі це маркетинговий тренд, товар, який 
має неабиякий попит на розгалуженому сьогодні ринку досвідів. Нос-
тальгія може бути також і ефективною політичною стратегією, здатною 
визначати пріоритети чи вказувати альтернативи. 

Фільм «Істальгія» Дар’ї Онищенко, який мав широкий резонанс, 
безперечно, вдалий з погляду фестивальної кон’юнктури. Зірковий ак-
торський склад, міжнародна команда, включно з талановитим німець-
ким оператором, перспективним художником-постановником та до-
свідченим сербським сценаристом. Влучно поєднані елементи екзоти-
ки («схід») з трендовою темою (ностальгія). Трохи соціальної пробле-
матики, актуальне питання еміграції, критика корумпованих владних 
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структур (представлених українською міліцією), пошана до робітничих 
професій, мультикультурна чутливість. Адаптована для комфортного 
споживання естетика «Догми», модна в архаузному кіно багатолінійна 
сюжетна структура, що свідчить про благородну «складність» та «бага-
товимірність», зрештою, меланхолійний та зворушливий саундтрек від 
«Бумбокс». Усі компоненти, потрібні для фестивального успіху, піді-
брані, без перебільшення, оптимально.

Основною ж наживкою для українського глядача є, схоже, якраз 
його ностальгія за втраченим або майбутнім (або, якого, можливо, й не 
було ніколи) українським кіно («світового рівня»). Не дивно, що цей 
глядач і відчуває себе при перегляді приблизно як ностальгік-емігрант, 
якого на батьківщині неминуче чекають несправджені очікування і  
якому не залишається нічого іншого, як з усіх сил змушувати себе на-
солоджуватися, долаючи розчарування. Утім, це розчарування – про-
блема, що має передусім суб’єктивні корені. 

Загалом ностальгія як метафора «сходу», запропонована автора-
ми фільму, є, безперечно, вдалим ходом. Для України еміграція, що 
складає сюжетну основу фільму, є не тільки способом індивідуаль-
ного вирішення соціальних проблем. Еміграція – це дещо більше, 
це частина повсякденної міфології, завжди потенційно присутня на 
горизонті можливість рятівного «виходу», це, власне, невиліков-
на ностальгія за «іншим, кращим домом», фантазія, що структурує  
нашу дійсність. 

Для героїв «Істальгії» еміграція – це свого роду спосіб дереалізації 
дійсності. Не випадково, у фільмі так мало кадрів, покликаних зорієн-
тувати глядача на місцевості. Міста, у яких відбувається дія, практично 
невидимі, бо герої там насправді не живуть. Ті, хто виїхав, живе в спо-
гадах, у надії на повернення. Ті, хто ще не виїхав, живуть у думках про 
перспективу еміграції. І ця перспектива робить місце перебування ніби 
вже частиною минулого. Герої, локалізовані на сході, ностальгують, 
як не парадоксально, за місцем, у якому вони перебувають. А робота 
ностальгії, як відомо, може навіть найбільш неприємне місце перетво-
рити на райський куточок. Дослідники пояснюють це тим, що носталь-
гія живиться передусім епізодичними емоціями та бажаннями, які в 
спогадах здатні затьмарювати щоденні труднощі. Саме в спогадах, на 
безпечній дистанції, ми здатні так самовіддано любити те, від чого, 
можливо, колись тікали. Так, немов у затуманеному чи викривленому 
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бажаннями та фантазіями просторі пам’яті, у цьому фільмі постає пе-
ред нами чарівний «схід», де не існує, скажімо, різниці між Україною 
та Сербією (що українського глядача, безперечно, підкуповує, адже 
в його уявній картографії Сербія стійко асоціюється з «Європою»), а 
торжествує натомість загадкова «східна душа» з її високими в своєму 
мазохізмі поривами. 

Наділені ностальгійною чутливістю, герої фільму, справді, немов-
би люблять свою непривабливу батьківщину незбагненною любов’ю 
емігрантів. Комусь із них особливо дорогий сморід рідної річки, хтось 
прив’язаний до свого нещасливого і безнадійного кохання. Усі ці дива-
куваті прив’язаності персонажів, звісно, покликані слугувати метафо-
рою («по східному») ірраціональної любові до батьківщини, наскільки 
сильної, що їй непотрібна взаємність. У цьому сенсі «Істальгія» цілком 
уписується в сучасний геополітичний тренд. 

Згідно з популярною нині конспірологічною теорією, виснажені 
напливом емігрантів європейські країни змушені змінювати вектор зо-
внішньої культурної політики і замість пропаганди переваг європей-
ського способу життя інвестувати кошти в контрпропаганду, поклика-
ну переконати потенційних емігрантів залишатися на місцях. Зрештою, 
знята на німецькі гроші «Істальгія» саме до такого висновку і підштов-
хує глядача, намагаючись запропонувати йому якийсь спосіб полюбити 
свою непривітну батьківщину, полишивши надії на еміграцію (бо щас-
тя все одно не в цьому, воно «в тобі», у твоїй здатності любити, – чи 
то недоступну жінку, невдячних дітей, чи смердючу річку, – приблизно 
так можна сформулювати основну думку фільму). Водночас від усіх 
цих історій лишається враження, що найбільш ефективний спосіб так 
самовіддано цю батьківщину полюбити – це купити квиток до Мюнхе-
на. Навіть якщо герої ним і не скористаються, важлива втілена в ньому 
можливість втечі, яка наділяє навколишню «східну» дійсність зворуш-
ливою плинністю, романтичною аурою потенційної втрати, що якраз і 
дозволяє нею насолоджуватися, затьмарюючи своїм чарівним сяйвом 
всі її надокучливі негаразди. 
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Леся КУЛЬЧИНСЬКА

НА ЗЛОБУ ДНЯ
(рецензія на збірник короткометражних фільмів 

«Українські злі»)

28 березня 2013 року на екрани вийшла друга частина альманаху 
«Україно, гудбай» під зловісною назвою «Українські злі». У рамках 
проекту, що тривав протягом двох років, понад 20 молодих українських 
режисерів, більш і менш досвідчених, знімали фільми, присвячені роз-
чаруванню батьківщиною. 

За задумом авторів проекту, його результатом мало стати наро-
дження нової хвилі українського кіно. Не може не зворушувати втіле-
на в цій ідеї надія на те, що невдоволення навколишньою українською 
дійсністю може піти на користь принаймні вітчизняному кінемато-
графу. Утім, чи не в цьому й полягає високе призначення мистецтва, 
щоб перетворювати страждання на джерело, якщо не прибутку, то, 
щонайменше, визнання. Історії численних «проклятих поетів» тому 
підтвердження. Має ж колись прийти зоряний час і для «проклятого» 
українського кіно.

Якщо вірити Денису Іванову, одному з продюсерів проекту, то час 
цей вже практично настав. Як мінімум, «нова хвиля», за його словами, 
справді народилася. І, судячи з назви, загрожує заполонити екрани кі-
нотеатрів (на жаль, поки що переважно домашніх) народним гнівом. 
Чи хоча б розворушити причарованого голлівудськими казками глядача 
різким але чесним вітчизняним кінематографічним висловлюванням 
«на злобу дня». 

Проект «Україно, гудбай» був задуманий передусім як творча ла-
бораторія, завданням якої було створити можливість для молодого по-
коління знімати кіно та водночас нагоду поговорити про наболіле. Ре-
зультатом мало стати кіно, що звертається до глядача знайомою мовою, 
з упізнаваними персонажами та проблемами. Імовірно, план полягав 
у тому, що така злободенність та впізнаваність мали б приваблювати 
потенційну аудиторію, адже, як показує успішний досвід російської 
кіно індустрії, глядач хоче таки дивитися фільми «про себе», «про 
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наше життя». Обрана авторами проекту тема з цього погляду, безпереч-
но, вдала. Навряд чи можна знайти якийсь мотив, який би об’єднував 
українське суспільство більше, ніж невдоволення власною країною та 
власним життям у ній. Оскільки саме цим настроєм пронизані й «Укра-
їнські злі», можемо, вочевидь, розцінювати їх як зразок справжнього 
народного кінематографа. 

Фільми представленої збірки справді доволі вичерпно відобража-
ють той спектр суджень, уявлень та образів, якими оперує переважна 
більшість українських громадян для опису та сприйняття навколиш-
ньої соціальної дійсності. Зрештою, це цілком закономірно, адже їхні 
автори є такими ж членами цього суспільства, як і ми з вами. Через таку 
«близькість до народу» цей кінематографічний продукт, можливо, і ви-
явився для народу не особливо цікавим, оскільки позбавлений неспо-
діванки. Утілюючи панівне в нашому суспільстві почуття соціального 
невдоволення у певних завершених сюжетах «з мораллю», ці фільми 
демонструють механізми трансформації цього почуття у судження. 
А саме в цих механізмах і криється робота ідеології.

Більшість фільмів збірки «Українські злі» цілком уписуються в 
рамки поширеного в народі розмовного жанру «пора звідси звалюва-
ти». Достатньо поглянути на сюжети: богом і владою забуте село, де се-
ред мальовничої природи пенсіонери, алкоголіки та інваліди замріяно 
спостерігають за літаками, що символізують далеке та недоступне для 
них «краще життя» («Очерет»); молодий і амбітний студент-архітек-
тор ненавидить батьківщину за відсутність перспектив і мріє про грант 
на освіту за кордоном («Гауді»); підступний працівник крематорію та 
за сумісництвом аграрій і приватний підприємець вирощує на попелі з 
людських трупів помідори та з цинічною посмішкою пропонує їх по-
купцям, які сентиментально вірять у «своє, натуральне» (без ГМО); 
жіночка бальзаківського віку вирішує їхати на заробітки до Мілана, 
усвідомивши, що вдома, окрім безрадісного побуту та збайдужілого 
чоловіка її нічого хорошого не чекає («Та поїду»); корумпована мілі-
ція, «жлоби на дорогих машинах», зневірені й непривабливі українські 
чоловіки, схильні до алкоголізму – жанрові сценки, покликані відобра-
зити один день з життя столиці («Останній день»). Список поширених 
мотивів для нарікання, які тут укотре підтверджують загальновідому 
істину, що «в цій країні» поряд з «такими людьми» нам, критично мис-
лячим суб’єктам (глядачам), робити нічого. 
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Глядач, що звик очікувати від кіно стрімких та несподіваних по-
воротів сюжету, залишиться, імовірно, дещо розчарованим цим новим 
українським реалізмом. Проте тут працює, схоже, дещо інший механізм 
отримування задоволення. Демонструючи і без того вже закріплений у 
народній уяві набір образів «безнадійної ситуації», ці сюжети виконують 
важливу терапевтичну функцію: дозволяють нам в черговий раз розчуле-
но замилуватися власним трагічним образом «жертви обставин», благо-
родного героя, волею жорстокого випадку народженого не в тому місці і 
не в той час. Такі історії дозволяють зручно та безболісно пояснити собі 
причини власного незадовільного життєвого становища («якби я наро-
дився в нормальній країні, то все було б зовсім по-іншому»), до того ж 
залишити простір для надії: можливість еміграції. Ця традиція мрій про 
краще життя на заході тягнеться, звісно ж, ще з радянських часів.

У той час, як частина фільмів укріплює глядача в позиції жертви, 
інша частина саме цю позицію ставить під сумнів, чи, точніше, навіть під 
суд. Показово, що саме обуреною тирадою щодо мрій про «закордон» за-
кінчується цей збірник: «ви все ниєте! ви думаєте там вам буде краще?» 
. Немов у детективі той, кого ми вважали жертвою обставин, сам якраз і 
виявляється основним винуватцем. Можна, звісно, у цьому звинуваченні 
побачити заклик до громадянської активності. Утім, з огляду на деда-
лі більш поширену в українському суспільстві неоліберальну ідеологію 
успіху, подібний сюжетний поворот радше зводиться до висновку про те, 
що «кожен сам винен у своєму становищі», треба просто «більше стара-
тися». Цей доволі цинічний ідеологічний маневр покликаний через ідею 
особистої відповідальності (за власну поразку) переспрямувати невдо-
волення суспільною ситуацією на невдоволення собою.

Обидві реакції на незадовільну суспільну ситуацію, по суті, по-
кликані передусім нейтралізувати соціальне невдоволення: в одному 
випадку, обернувши його джерелом пасивності (все одно в цій країні 
нічого вже не зробиш), в іншому – шляхом перетлумачення соціальних 
проблем як особистих («проблема в тобі, а не в країні»). Безперечно, 
обидва пояснення однаково часткові. 

Утім, у збірнику є два фільми, що виходять за рамки цієї хибної ди-
леми. Обидва вони, як не дивно, за жанром комедійні. Перший з них, під 
назвою «Гамбург» (яким відкривається збірка), долає замкнуте коло без-
плідної критики (суспільства чи суб’єкта) за допомогою іронії. Його ге-
рой, мрійливий український чоловік, що, продавши власну нирку паці-
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єнту з Гамбурга, радіє з того, що принаймні один його орган потрапить 
до омріяної Німеччини. Іронізуючи над мріями українців про райський 
«закордон», цей нехитрий сюжет доволі чесно вказує нам на ту струк-
турну роль, яка призначена в чарівній «закордонній казці» українським 
емігрантам: роль ресурсу для задоволення потреб першого світу. 

Інший фільм, передостанній, «Красива жінка», який жанрово мож-
на описати як ліричну трагікомедію з елементами фантастики, розпо-
відає зворушливу історію кохання бібліотекарки до… Віктора Януко-
вича, точніше, до його портрета. Наш імпозантний президент спочатку 
привертає до себе увагу самотньої жіночки чарівною посмішкою з при-
вітального плаката «З 8 Березня», потім починає зваблювати її підмор-
гуваннями, компліментами та обіцянками. Зрештою, після ночі кохання 
він її, звісно ж, зраджує.

Усупереч своїй мелодраматичності, саме цей фільм, єдиний в аль-
манасі, звертається безпосередньо до фундаментальної проблеми на-
ших стосунків з владою, у яких ми виявляємо себе водночас і жертвою, 
і винуватцями власного становища. Довіряючи черговій авторитарній 
фігурі свої надії на «покращення», зваблені заявленою патріархальною 
турботою і обіцянками опіки та відповідальності за наше щастя, ми 
неминуче залишаємося зрадженими, наодинці з власними розчаруван-
нями (до речі, саме так фільм і закінчується: галереєю образів зрадже-
них жінок, заглиблених у свої гіркі роздуми). Питання полягає в тому, 
що з цим розчаруванням (якому весь альманах, по суті, і присвячений) 
робити далі? 

Автори фільму на це питання відповіді не дають. Утім, якоюсь мі-
рою, можливо, саме запропонований ними формат альманаху як колек-
тивного продукту варто сприймати як зразок для наслідування. Адже 
спільні проблеми можна вирішити тільки спільними зусиллями, покла-
даючись не на чергову імпозантну фігуру з білборда, а один на одного.
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НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Ростислав РАДИШЕВСЬКИЙ

(01.04.1933 – 01.01.2004)

ОЛЕКСА МИШАНИЧ – ВІД СРІБНОЇ ЗЕМЛІ 
 ДО ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ

Загальновідомо, що природа, серед якої народжується людина, 
сприяє розвиткові таланту. Саме це можна сказати й про Олексу Васи-
льовича Мишанича (1933–2004), який народився в чудовому Закарпат-
ському краї з поетичною назвою «Срібна земля», де серед шуму вічно-
зелених смерек та стрімких потоків височіють дивовижної краси гори. 
Життя його нагадувало політ вільного, могутнього, мудрого орла над 
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рідними просторами, який гордо підкорив безмежні далі та своїми дум-
ками і вчинками піднявся до найвищих вершин рідного письменства.

Досить символічно, що навесні 1939 року, у час проголошення 
Карпатської України, коли О. Мишаничу виповнилося шість років, 
його родина перебралася до с. Барвінкош (тепер – с. Барвінок) поблизу 
Ужгорода. Саме тут, у своєму родинному гнізді, він – уже в зрілому 
віці – створив одну з найбагатших приватних бібліотек вітчизняної та 
світової філологічної думки, що й досі зберігається в Барвінку.

Тут Олекса став учнем сільської народної школи, де навчали двома 
мовами – російською та угорською. Батьки його були неписьменними, 
проте шанували науку – семеро з десяти дітей отримали вищу осві-
ту. Родина Мишаничів дуже любила українську народну музику, грала 
майже на всіх музичних інструментах (Олекса, наприклад, – на скрипці 
та сопілці). Після закінчення середньої школи він вступив на філоло-
гічний факультет Ужгородського державного університету. У 1956 році 
під керівництвом проф. П. Пономарьова написав і захистив дипломну 
роботу на тему «Поема І. Франка “Мойсей”». Потім два роки працю-
вав на місцевому радіо, готував літературознавчі передачі й не полишав 
мрій про справжню науку. Свою наукову кар’єру О. Мишанич розпочав 
1958 року, вступивши до аспірантури Київського інституту літератури 
ім. Т. Шевченка Академії наук України (відділ давньої української лі-
тератури), де його науковими наставниками були професори М. Гудзій 
та О. Білецький. 

Через три роки О. Мишанич захистив кандидатську дисертацію про 
давнє письменство Закарпаття, а ще через два роки видав її окремою 
моно графією «Література Закарпаття XVII–XVIII століть» (1964). Це 
було перше дослідження на цю тему. Автор використав маловідомі руко-
писні джерела, літописні нотатки, репрезентуючи найважливіші зразки 
драматургії, перекладної та віршованої літератури, що стало основою 
для подальших студій із цієї тематики. Ішлося про те, що закарпатська 
література, попри свої специфічні особливості, є невід’ємною части-
ною української літератури. Отже, відтоді О. Мишанич свої карпатоз-
навчі дослідження провадив у кількох аспектах, передовсім науковому, 
політичному та видавничому. Дослідник не раз науково обґрунтовував: 
«Закарпаття – історична складова України, а русини – етнічна само-
назва народу, що його населяє, – у XX столітті стали закарпатськими 
українцями». Він, зокрема, стверджував, що «останній перепис насе-
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лення засвідчив, що нині на Закарпатті українцями назвало себе по-
над 80 відсотків населення: за світовими стандартами, область могла 
б уважатися мононаціональною з панівним титульним етносом. Хоч у 
нас і живе приблизно 12 відсотків угорців, три відсотки румунів, жи-
вуть німці, словаки, десять тисяч – один відсоток населення – записали 
себе русинами. Але у “політичному русинстві” йдеться не про етнічну 
належність, а про те, що певні політичні сили хочуть відірватися від 
України. У них або угорська, або чеська, або московська орієнтація. 
І йде спекуляція на термінах: адже до 1939 року русинами офіційно 
називалося населення і Галичини, і Буковини, і Волині, і Закарпаття...» 
(з інтерв’ю Я. Дубинянської з О. Мишаничем).

Публіцистично гострими та науково переконливими були його ви-
ступи з карпатознавчої тематики на конференціях, що відбувалися в 
Києві, Ужгороді, Пряшеві та Кракові, часто доповіді друкували окре-
мими брошурами (як, зокрема, виголошену на конгресі славістів у 
Брати славі (вересень 1993 р.) доповідь «Карпато-русинство, його дже-
рела й еволюція у XX ст.»). Він як учений і справжній патріот сповіду-
вав соборницькі ідеї та принципи, розглядаючи карпатську літературу 
в загальноукраїнському контексті. Окремі студії О. Мишанича з цієї те-
матики увійшли до книжок «Крізь віки» (1996), «Повернення» (1997), 
«На переломі» (2002).

У післямові до книжки «Карпати нас не розлучать» (Ужгород, 1993) 
О. Мишанич із болем у серці зазначав: «В останні роки на Закарпатті 
штучно реанімовано таке потворне реакційне ідеологічне явище, як по-
літичне русинство, спрямоване на відрив краю від України, творення із 
закарпатських українців нового “русинського народу”. Це ганебне яви-
ще має свою історію, у деформованому виді повторює давно спросто-
вані й віджилі ідеї. Оскільки ідеологи “русинства” часто покликаються 
на культурно-історичну і мовно-літературну спадщину, я вважав своїм 
обов’язком включитися в цю полеміку і на підставі першоджерел про-
стежити шлях колишніх угорських (австро-угорських, підкарпатських, 
закарпатських) русинів до закарпатських українців».

Карпатознавча проблематика О. Мишанича не обмежувалася полі-
тичними доповідями, бо він був передовсім літературознавцем. Дослід-
ник звернувся до спадщини Августина Волошина, першого президента 
Карпатської України, публіциста, ученого, греко-католицького свяще-
ника. Він упорядкував його літературні та публіцистичні праці, які ви-
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йшли в томі «Твори» (Ужгород, 1995). У 2002 році в Ужгороді побачило 
світ друге видання спадщини А. Волошина під назвою «Вибрані тво-
ри». Новіше видання містило більше матеріалів мемуарного характеру, 
низку статей, промов, інтерв’ю, що раніше не перевидавалися. О. Ми-
шанич написав велику передмову про А. Волошина, який загинув від 
рук енкаведистів; ця передмова вийшла пізніше окремою брошурою 
під назвою «Життя та творчість Августина Волошина» (2002).

Олекса Мишанич один з перших почав досліджувати творчість 
письменника Василя Ґренджі-Донського, інтерес до творів якого пе-
реріс згодом у серйозну роботу над його художньою спадщиною. На-
слідком цієї праці стало видання творів письменника у видавництві 
«Карпати» наприкінці 1980-х років. Крім В. Ґренджі-Донського, чи-
мало зусиль він доклав до повернення із забуття таких письменників 
Закарпаття, як Степан Сабол-Зореслав та Іван Рошко-Ірлявський, по-
пуляризував також творчість Івана Кошана, Івана Мацинського, Олек-
сандра Маркуша, Івана Чендея та багатьох інших. Завдяки його на-
уковій інтерпретації вони стали відомими не лише на Закарпатті, але 
й у всій Україні.

Отже, науковий доробок О. Мишанича – різноманітний, хоча основ-
на його творча увага концентрувалася навколо літературного процесу 
рідного Закарпаття, а також ключових постатей та загальноукраїнських 
проблем від давнини і до сьогодення. Зокрема, головною сферою його 
інтересів було давнє, нове і новітнє українське письменство.

Другим крилом орлиного літературознавчого лету О. Мишанича 
було письменство Великої України. Монографії «Григорій Сковорода 
і усна народна творчість» (1976) та «Українська література другої по-
ловини XVIII ст. і усна народна творчість» (1980) стали основою для 
його докторської дисертації. Дослідник розробляв важливі питання 
взаємодії фольклору й літератури в перехідний період розвитку, за-
лучаючи всі відомі літературні тексти світської поезії та мемуарно-іс-
торичної прози. Він стверджував, «що фольклор став для літератури 
не декоративною імітацією, а важливим джерелом для створення влас-
них засобів її художнього вираження. На народній фольклорній основі 
відбулося відродження літератури, її перехід на нові ідейно-естетич-
ні позиції». Дослідник також зазначав, що у творах Г. Сковороди вже 
були закладені риси нової літератури. До оцінки постаті Г. Сковороди 
він підійшов історично, не оминув і слабких сторін світогляду філо-
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софа, утопічності його позитивної програми «сродної праці». Учений 
уважав, що ідеалом письменника-просвітителя «було багатство духу, 
чистота душі та виховання чесної людини». Спираючись на літера-
турно-художню та філософську спадщину Г. Сковороди, О. Мишанич 
визначив внесок поета в розвиток давнього українського письменства 
і перехід до нової літератури, у якій важливу роль відігравала усна 
народна поетична творчість, а також біблійна й антична міфологія. 
О. Мишанич показав джерела окремих сюжетів, розкрив своєрідність 
притч, легенд, байок, пісень, прислів’їв та образів-сентенцій і образів-
пуант при риторичній аргументації твору. Праця О. Мишанича стала 
першою спробою всебічного висвітлення процесу взаємодії традицій 
фольклору з риторично-книжними засобами. Г. Сковорода не тільки 
використовував приказки і прислів’я, але й сам творив їх, спираючись 
на афоризми і фразеологізми Біблії та античності. Розкидані у творах 
Г. Сковороди афоризми і ремінісценції фольклорного й книжного по-
ходження могли б скласти окремий збірник. Книжка О. Мишанича 
цінна як науковою постановкою проблеми літературно-фольклорних 
взаємозв’язків, так і конкретним дослідженням народнопоетичних 
джерел творчості мислителя. Вона стала підвалиною вивчення україн-
ського літературного процесу другої половини XVIII ст. і поштовхом 
для подальших досліджень.

У книжці «Українська література другої половини XVIII ст. і усна 
народна творчість» учений розглянув найважливіші поетичні тексти, 
зокрема гумористично-сатиричні віршовані оповідання та мемуарно-
історичну прозу, серед якої вперше докладно проаналізував фольклор-
ні джерела замовчуваної на той час «Історії русів». Важливими були 
також висновки автора про шляхи розвитку тогочасної версифікації і 
її зв’язки з народною писемністю, а також про так звані польсько-ла-
тинські впливи на силабічне віршування, де, як стверджував учений, 
переважала фольклорна стихія.

Зацікавлення творчістю Г. Сковороди не полишало О. Мишанича 
упродовж усього життя. Зокрема, він виступав з доповідями на Ско-
вородинських читаннях у Переяславі-Хмельницькому, вісім з його ви-
ступів було надруковано в книжці «На переломі» (2002). Трохи згодом, 
у 1994 році, було видано «Твори» Г. Сковороди у двох томах (редактор 
видання та автор передмови – О. Мишанич), де вперше український 
читач одержав «повного» Сковороду рідною мовою. Ці та інші праці 
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з давнього українського письменства, де розглянуто ключові постаті 
та запропоновано системне бачення проблеми, поставили його в ряд 
найкращих українських медієвістів. Водночас це було також продов-
женням давніх традицій: О. Мишанич виявив себе добрим координато-
ром, дбаючи про відновлення в Інституті літератури відділу давнього 
українського письменства. Хоча він і не був першим його завідувачем, 
але саме О. Мишанич скеровував молодих учених на вивчення найза-
недбаніших періодів давньої української літератури, які в радянський 
період заборонено було досліджувати. Ідеться передовсім про літе-
ратуру Київської Руси-України, «Слово о полку Ігоревім» (адже цим 
періодом дозволено було займатися переважно російським ученим); 
«Історію русів» і насамперед літературу українського бароко, бо вже 
сам цей термін заборонено було вживати. Зовсім новими тут виявилися 
такі пласти української літератури, як польськомовна та латиномовна 
творчість українців. На всі ці нерозроблені наукові напрями української 
медієвістики О. Мишанич підібрав і розставив відповідні кадри, які 
згодом себе зреалізували написанням дисертацій та виданням давніх 
пам’яток. Варто наголосити, що він і сам безперервно й наполегливо 
досліджував давню українську літературу. Певним підсумком у цій га-
лузі стала його книжка «Крізь віки» (К., 1996), де було вміщено його 
статті на актуальну тематику, написані переважно в часи незалежної 
України. О. Мишанич був причетний у тій чи іншій формі до кожного 
з перекладних тогочасних антологічних видань давніх текстів. І можна 
сказати, що цей академічний учений нас усіх приємно здивував своєю 
місткою передмовою «Давня українська любовна поезія» до збірника 
«Пісні Купідона» (К., 1984). Поряд з виданням давніх текстів О. Ми-
шанич дбав також про їх наукову інтерпретацію. Якщо згадати, що ще 
в 1960-х роках він написав досить важливі розділи обсягом 10 аркушів 
до 8-томного видання «Історії української літератури» (та був органі-
затором п’яти томів), а потім розділ до «Історії української літератури» 
у двох томах, то цілком логічно, що саме О. Мишанич став ініціатором 
багатьох видавничих проектів, зокрема збірників «Літературна спад-
щина Київської Русі і українська література XVІ–XVIII ст.» (1981), 
«Українська література XVІ–XVIІI ст. та інші слов’янські літератури» 
(1984), «Українське літературне бароко» (1987), «Писемність Київської 
Русі і становлення української літератури» (1988), «Європейське Від-
родження та українська література XVІ–XVІІІ ст.» (1993). Він видав і 
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збірник наукових праць свого вчителя акад. М. Гудзія «Література Ки-
ївської Русі і українсько-російське літературне єднання XVІ–XVII ст.» 
(1989), а також підготував до видання шостий том «Історії української 
літератури» М. Грушевського (1995), «Вибрані праці» В. Крекотня 
(1999), «Українське літературне бароко» Д. Чижевського (2003).

Надолужуючи занедбане, чимало наукових зусиль О. Мишанич 
присвятив такій унікальній давній пам’ятці, як «Слово о полку Ігоре-
вім». Переконливими, із залученням великого фактичного матеріалу 
дослідників діаспори, є його студії про цей твір. Він був організатором 
наукових конференцій, присвячених «Слову...», а також упорядником 
збірника «Слово о полку Ігоревім» (1980, 2-ге вид. – 1989), куди уві-
йшли різні поетичні переклади та переспіви пам’ятки. О. Мишанич не 
забарився з гострою відповіддю професорові Гарвардського універси-
тету Едварду Кінану, який уважав цю пам’ятку фальсифікатом, здій-
сненим нібито на початку XIX ст. чеським славістом Йозефом Добров-
ським, переконливо довівши автентичність тексту.

Наукові інтереси О. Мишанича не обмежувалися лише давньою 
літературою. З не меншим успіхом він досліджував письменство XIX 
і XX ст. Його стараннями в українську літературу повернуто імена 
заборонених чи забутих письменників: С. Черкасенка, К. Гриневиче-
вої, Н. Королевої, В. Ґренджі-Донського, О. Стефановича та М. Ла-
зорського. Проникливі літературні портрети про них уміщено в його 
книжці «Повернення» (К., 1993). О. Мишанич уперше відкрив засе-
кречені архіви КДБ, що стосувалися греко-католицького митрополита 
Йосифа Сліпого, довголітнього в’язня совісті. Олекса Васильович пе-
речитав 20 томів судових справ і написав книжку «Митрополит Йо-
сиф Сліпий перед “судом” КГБ (За архівними джерелами)» (К., 1993). 
Деякі статті із цієї книжки перекладено польською мовою та видано 
в Польщі. 

О. Мишанич був редактором-організатором 50-томного видання 
творів І. Франка, а також упорядником восьми томів його спадщини, 
написав до них ґрунтовні примітки. За цю титанічну працю в 1988 році 
його було удостоєно звання лауреата Національної премії України іме-
ні Тараса Шевченка. Він, невтомний у своїй працьовитості, упоряд-
кував і прокоментував сотні друкованих аркушів творів інших авто-
рів. А хто хоч раз самостійно брався за подібну роботу, знає, скільки 
вона потребує часу та ерудиції, а якщо зважити, що це все робилося 
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в докомп’ютерну добу, то така праця неоціненна. Він також упоряд-
кував та підготував до друку твори І. Нечуя-Левицького (2 тт.), Марка 
Черемшини (2 тт.), О. Маковея (2 тт.), Лесі Українки (1 т.), Л. Глібова 
(1 т.), С. Руданського (1 т.), А. Кримського (1 т.). Особливо плідним було 
перше десятиріччя після проголошення незалежності України, коли ви-
давництво «Дніпро» готувало до друку твори раніше заборонених авто-
рів. Нагадаємо, що саме тут вийшли з його ґрунтовними передмовами 
двотомник Спиридона Черкасенка (1991), книги Катрі Гриневичевої 
(1990), Наталени Королевої (1991), Миколи Лазорського (1992), збір-
ник «Заклятий козак» (1994) тощо. Він упорядкував і видав художні 
тексти «Українська література XVIII ст.» (1983), уперше за рукописом 
опублікував «Історію української літератури» М. Грушевського (т. 6, 
1995), яка вважалася загубленою. Він був відповідальним редактором 
фундаментальних українознавчих видань сучасності: «Літопис русь-
кий» (1989), «Літопис Самійла Величка» (т. 1–2, 1991), «Українська по-
езія середини XVII ст.» (1992). 

Помітною є роль О. Мишанича в організації та становлен-
ні українознавства у світі. У 1970–1980-х роках він брав активну 
участь у роботі Міжнародної асоціації з вивчення і розповсюдження 
слов’янських культур, виступав на засіданнях асоціації у Празі, Бел-
граді, Києві, Мінську. У 1989 році на установчих зборах Міжнародної 
асоціації україністів у Неаполі його було обрано вченим секретарем 
МАУ, а в 1993 році він став її першим віце-президентом. У 1999–
2002 роках О. Мишанич очолював Національну асоціацію україніс-
тів, був одним з організаторів перших п’яти Міжнародних конгресів 
україністів, упорядником та відповідальним редактором восьми книг 
доповідей з літературознавства на I–V Конгресах МАУ. О. Мишанич 
був також організатором від України двох італійсько-українських на-
укових симпозіумів: «Україна XVII ст. між Заходом та Сходом Євро-
пи» (К., 1994) і «Міфи давні й сучасні між Італією й Україною» (Вене-
ція, 1999). Матеріали першого симпозіуму за редакцією О. Мишанича 
було надруковано в Києві (1996), другий том у двох книгах видано у 
Венеції (2002). 

Нелегко писати про Олексу Васильовича Мишанича в минулому 
часі. Адже конкретні його справи живуть і нині, я маю на увазі під-
готовлену ним плеяду науковців-медієвістів, для яких його досвід був 
дорогоцінним набутком і які й сьогодні плідно працюють у різних ку-
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точках України. Продовжувачем його справи у відділі давньої україн-
ської літератури Інституту літератури ім. Т. Шевченка є син Ярослав. 
Не втратили своєї актуальності його численні статті та монографії з 
різних ділянок українознавства.

Мені пощастило понад двадцять років знати О. Мишанича, працю-
вати під його керівництвом, відчувати його доброзичливу підтримку, а 
водночас і вимогливість. Якщо говорити про Олексу Васильовича пе-
редовсім як про українознавця, то поза увагою може залишитися його 
неабияка ерудиція і начитаність у світовій літературі. Він добре знав 
літературу балканських народів, а також сусідні для його рідного За-
карпаття літератури, передусім Угорщини, Словаччини, Чехії та Поль-
щі. Мабуть, не тільки мене вражали такі риси характеру Олекси Ми-
шанича, як пунктуальність, обов’язковість і, звичайно, працьовитість, 
а коли він зустрічав людей, подібних за цими критеріями, вони ставали 
його соратниками.

Олекса Васильович гордо називав себе селянським сином, а це 
означало рано вставати, незважаючи на всілякі негоди, і вчасно врожаї 
збирати. А ще вважав себе робітником науки, що не боїться чорнової 
праці, яку доводиться виконувати під час закладання її фундаменту. По-
диву гідна його творча й робоча дисципліна, цілеспрямованість і самі 
темпи та результати праці.

Є багато фактів, які підтверджують думку, що О. Мишанич, за 
Франковими словами, відчував себе «відповідальним за мільйони». 
Підтвердження цього – сотні енциклопедичних статей до «Української 
літературної енциклопедії», «Енциклопедії сучасної України» та інших 
довідкових видань. Він думав про «мільйони людей» і тоді, коли був 
ученим секретарем Інституту літератури і брав на себе непосильні за-
вдання (а недоброзичливці в цей час дорікали, «що його скрізь бага-
то»), і тоді, коли загорівся справою підготовки фундаментальної праці 
«Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 1926–2001. Сто-
рінки історії», або ж коли докладав величезні зусилля під час розбудо-
ви міжнародної україністики. Він уважав, що кожного, хто займається 
україністикою у світі, треба підтримувати конкретно, добродійно йому 
допомагати, насамперед українськими книжками, а тому часто за свої 
кошти висилав цілі пакунки книг тим, хто потребував, у різні куточки 
світу. Така цілеспрямована праця й принципова позиція були також не 
до вподоби тим, хто був і є незацікавленим у розвитку та розбудові 
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україністики і свідомо руйнував її підвалини, а це у свою чергу під-
ривало здоров’я навіть такого могутнього орла, яким був О. Мишанич. 
Для мене важко було знайти слова розради на конгресі Міжнародної 
асоціації україністів у Чернівцях, коли він зазнав несправедливих об-
раз і принижень, як зайшла мова про обрання його президентом МАУ, 
а недоброзичливці кинули всі свої сили на знищення його авторитету. 
Не менше йому боліло і те, що конкретні люди спричинилися до при-
зупинення таких важливих серійних українознавчих видань, як, напри-
клад, «Гарвардська бібліотека давнього українського письменства» та 
«Українська літературна енциклопедія». 

Насамкінець хочеться висловити подяку за мудре наукове скеру-
вання моїх наукових зацікавлень. Коли після закінчення аспірантури 
в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка мені не 
знайшлося місця роботи викладачем, я був запрошений до Інституту 
літератури ім. Т. Шевченка. Якщо зважити на те, що моя кандидатська 
дисертація була пов’язана з творчістю Лесі Українки, то, звичайно, 
мені хотілося працювати у відділі, де можна було б продовжувати до-
слідження її творчості. Проте Олекса Васильович, вислухавши мене 
уважно, до моїх роздумів вніс суттєві корективи. «Знаєте, – дивлячись 
мені в очі, сказав він, – цією темою може займатися будь-хто, а от я вам 
пропоную тему, яка особливо потрібна для України і якої вам вистачить 
на все ваше наукове життя». Звичайно, ішлося про давню українську 
польськомовну літературу, вивчення якої входило до його стратегічного 
бачення потреб українського літературознавства.

А щоб спрямувати мене на цей маловивчений пласт української 
культури і щоб я не «втопився» в матеріалі, Олекса Васильович запро-
понував мені розпочати з польськомовної творчості Лазаря Баранови-
ча. І ці його пропозиції, які я, зізнаюся, не одразу тоді сприйняв, ви-
явилися не тільки далекоглядними, але й евристичними для реалізації 
моїх сил як науковця, україніста й полоніста. Він усіляко сприяв, щоб 
я захистив докторську дисертацію про польськомовну українську 
барокову поезію, будучи рецензентом підготовленої до друку поль-
ськомовної антології «Роксоланський Парнас». Нині можна лише на 
світлинах побачити наші виступи на конференціях Кракова, Венеції, 
Мілана, Рима.

Хочеться виокремити ще одну рису О. Мишанича. Це вміння по-
радіти за успіх іншого, бо, на жаль, у наукових колах подекуди пере-

http://www.mau-nau.org.ua



397

важають заздрощі, не враховуючи, скільки потрібно докласти зусиль 
для досягнення такого успіху. Коли нарешті після двох років праці над 
рукописною спадщиною Олександра Олеся у видавництві «Дніпро» 
з’явився двотомник його творів, Олекса Васильович, сердечно вітаючи 
мене, сказав такі слова: «Ви знаєте, я також мав намір видавати твори 
Олександра Олеся, але я не дав би стільки нового матеріалу з архіву, 
як це зробили Ви». Напевно, радів би Олекса Мишанич, що нині поба-
чили світ ще два томи лірики і сатири з архівної спадщини Олександра 
Олеся із празького періоду його творчості, а серед рукописів виявле-
но збірку поезій «Книжка без назви», яка насправді мала називатися 
«Срібна земля». Це був поетичний щоденник Олександра Олеся про 
хвилини радості від проголошення незалежності Карпатської України 
й гіркоти від її швидкої поразки.

Дозволю собі також поетично-бароково завершити розповідь про 
Олексу Васильовича Мишанича як про могутнього орла Срібної землі 
й вірного та надійного трудівника, що всі свої сили віддав розбудові 
літературознавства й української державності:

Від Срібної землі до степів України –
Злетів орел долать далеку путь,
Щоби єднать куточки рідної країни
Й народу завжди щоб соборним буть!

І вірно їм служив і ділом, й словом,
Садівником він був і віридаж * ростив.
Епох прадавніх відкривав він славу,
Від недругів син матір боронив.

А срібні роси виблискують в Карпатах,
Вітри ворожі їх не в силі обтрусить…
Бо що орлом було колись почате –
Його орлята мають завершить.

* Віридаж – сад.

http://www.mau-nau.org.ua



398

Леся МУШКЕТИК

НАУКОВА СПАДЩИНА ОЛЕКСИ МИШАНИЧА

Ім’я Олекси Васильовича Мишанича широковідоме не лише в 
Україні, а й усюди, де мешкають розкидані по світах українці, до кон-
солідації яких він значною мірою прислужився як своєю науковою, так 
і громадською діяльністю.

Знаний учений, доктор філологічних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, член Спілки письменників України, він 
пішов із життя майже 10 років тому, цьогоріч йому виповнилося б 80, 
та зробив він стільки, що заледве під силу цілому науковому колективу. 
«Жити, щоб працювати» – таким, за словами сина Ярослава, було його 
життєве кредо.

Наукові інтереси Олекси Мишанича були досить багатогранними. 
Зокрема, ідеться про українську літературу від найдавніших часів до 
сучасності, її теоретичні засади, зв’язок літератури і фольклору, укра-
їнську літературу діаспори, текстологію, фольк лористику, славістику, 
міжкультурні взаємини. Його перу належать десятки монографій і збір-
ників статей, понад 300 окремих розвідок.

Олекса Васильович не випадково став карпато знавцем, адже сам 
він походив з багатодітної та багатої на таланти родини із села Ля-
ховець Міжгірського району на Закарпатті – двоє його братів також 
стали відомими науковцями. Свого часу він закінчив Ужгородський 
держуніверситет, добре знав і шанував культуру та письменство сво-
го краю. Його кандидатська дисертація «З історії розвитку української 
літератури Закарпаття в XVII–XVIII ст.», захищена в Інституті літера-
тури ім. Т. Шевченка НАН України (1962), є першим в українському 
літературознавстві оглядом давньої літератури регіону. Карпатика на-
завжди залишилася головним напрямом у студіях О. Мишанича. Він 
повертався до неї впродовж усього свого життя й, мешкаючи в Києві, 
був ініціатором проведення в Ужгороді низки конференцій («Культура 
Українських Карпат: традиції і сучасність», 1994 р. та ін.), підтримував 
зв’язки із земляками, був одним з ініціаторів створення в столиці за-
карпатського земляцтва. 
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Олекса Мишанич власними студіями постійно доводив своїм опо-
нентам, які, перефразовуючи І. Ольбрахта, називали Закарпаття «зем-
лею без імені»: цей благодатний край породив цілу плеяду світлих 
імен, талантів, котрі, однак, були забуті чи замовчувалися в радянські 
часи. Зокрема, він подав літературні портрети Олександра Павловича, 
Анатолія Кралицького, Василя Ґренджи-Донського та багатьох інших. 
Великою заслугою Мишанича було об’єктивне потрактування значен-
ня для майбутнього творчої та політичної діяльності Олександра Дух-
новича та Августина Волошина.

Так само пристрасно й цілеспрямовано все своє життя він цікавив-
ся давньою літературою, медієвістикою, чи не найскладнішою і доне-
давна занедбаною цариною літературознавства. Йому належить моно-
графія «Література Закарпаття XVII–XVIII ст.» (1964), дослідження 
про «Слово о полку Ігоревім», де він доводив оригінальність пам’ятки. 
О. Мишанич був ініціатором таких видавничих проектів, як збірники 
«Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVІ–
XVIII ст.» (1981), «Українське літературне бароко» (1987), «Писемність 
Київської Русі і становлення української літератури» (1988) та ін. Сво-
го часу він очолив відділ давньої української літератури згаданого ака-
демічного Інституту, у 1982 році став доктором філологічних наук, за-
хистивши дисертацію на тему «Українська література другої половини 
XVIII ст. й усна народна творчість» (окремою книгою вийшла 1980 р.). 

З української класичної літератури О. Мишанич найбільше уваги 
присвятив Григорію Сковороді («Григорій Сковорода і усна народна 
творчість», 1976 р. та ін.), під його редакцією вийшло повне видання 
його творів (1994). Він писав про творчість Тараса Шевченка, Івана Не-
чуя-Левицького, Івана Франка, Лесі Українки та багатьох ін. Був одним 
із авторів восьми- та двотомної «Історії української літератури» тощо. 

Певним підсумком творчого доробку Олекси Васильовича стали 
збірники його праць: «Крізь віки» (1996), «Повернення» (1997), «На 
переломі» (2002), «З минулих літ» (2004), у яких вміщено його статті 
та рецензії різних років життя.

Завдяки невтомній праці вченого світ побачило багато фундамен-
тальних видань. О. Мишанич упорядкував і видав 42 томи творів кла-
сиків української літератури. Слід згадати збірник «На Верховині», 
куди ввійшли твори письменників дорадянського Закарпаття (1984), 
однотомники та багатотомники Степана Руданського, Леоніда Глібова, 
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Агатангела Кримського, Лесі Українки, Марка Черемшини, Осипа Ма-
ковея, Наталени Королевої, Катрі Гриневичевої, Спиридона Черкасен-
ка та ін. Він був одним з редакторів-організаторів 50-томного видання 
творів Івана Франка, сам упорядкував вісім томів, зробив примітки, го-
тував тексти, за що 1988 року був нагороджений Державною премією 
України ім. Т. Г. Шевченка.

О. Мишанич заповнив багато інших лакун, увів у широкий обіг 
імена заборонених діячів української діаспори: Івана Огієнка, Богда-
на Лепкого, Дмитра Чижевського, Омеляна Пріцака, Василя Маркуся 
та інших, вивчив томи судових справ і написав книжку «Митрополит 
Йосиф Сліпий перед судом КДБ» (К., 1993). Йому належать також за-
гальні огляди, окремі розвідки, укладання антологій літератур україн-
ців-русинів Чехії, Словаччини, колишньої Югославії, які він уважав ор-
ганічною частиною загальноукраїнського письменства. Олекса Миша-
нич підтримував зв’язки з відомими діячами цих країн – Юрієм Бачею, 
Миколою Мушинкою, Юліаном Тамашем, Миколою Кочишем та ін.

До своїх студій О. Мишанич залучав фольклорну проблематику, 
він розглядав фольклоризм та фольк лоризацію творів, писав також 
про міжслов’янські та слов’яно-неслов’янські літературні й культурні 
зв’язки, брав участь у численних міжнародних конференціях (окрім 
України, у США, Англії, Італії, Югославії, Чехії, Словаччині, Польщі, 
Росії, Білорусі).

Невтомний учений доклав чимало зусиль для популяризації укра-
їнської науки, об’єднання світового українства. Він стояв біля органі-
заційних витоків україністики, був ученим секретарем і першим віце-
президентом Міжнародної асоціації україністів (1989–1999), а в 1999–
2002 роках очолював Національну асоціацію україністів, підготував і 
видав шість томів матеріалів І–IV Конгресів МАУ.

Держава високо оцінила діяльність Олекси Васильовича: він – заслу-
жений діяч науки і техніки України (1997), лауреат премії ім. О. Білець-
кого (2003), його нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2001).

Олексі Мишаничу боліла доля його рідного краю, який свого часу 
Михайло Драгоманов назвав «країною зраненого брата», його вікова 
відірваність від інших українських земель, економічні та інші негараз-
ди. Його непокоїло, що в незалежній Україні активізувалося так зване 
політичне русинство, що мало на меті сепаратистські наміри. Тож він 
одним із перших відгукнувся на це явище низкою публікацій, де науко-
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во доводив, що Закарпаття – це етнічна українська територія, і всілякі 
спроби відірвати її від України є провокаційними й деструктивними. 
До таких належать «Від підкарпатських русинів до закарпатських укра-
їнців» (1991), «Політичне русинство і що за ним» (1993), «Карпати нас 
не розлучать» (1993), «Політичне русинство – українська проблема» 
(1996) та ін. Великий науковий багаж ученого, його компетентність, 
знання ситуації, так би мовити, зсередини, з вершини власного досві-
ду, ширина та глибина аргументації, конкретний фактаж, екскурси в іс-
торію є переконливим свідченням об’єктивності згаданих вище праць, 
правильності висновків та узагальнень. Без політиканства чи заанга-
жованості як поборник соборності України він зайняв принципову по-
зицію в питанні відстоювання русинської гілки великого українського 
дерева.
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Олена БРОСАЛІНА

(01.09.1918 – 18.07.2013)

УРОКИ ІГОРЯ КАЧУРОВСЬКОГО

Відхід Ігоря Васильовича Качуровського, без перебільшення, 
рівно значний закінченню цілої епохи. Народжений в УНР, за коротко-
го спалаху української незалежності, і змушений ще підлітком утікати 
разом з батьками, щоб уникнути репресій у страшних 1930-х, – спершу 
до Росії, наприкінці війни до Австрії, а далі до Аргентини й нареш ті 
повернутися до Європи, щоб знайти притулок у Німеччині, – він мав 
щастя дожити до проголошення незалежної Української держави в 
1991-му, відвідати рідні місця, побачити свої книжки, видані україн-
ськими видавництвами Києва, Ніжина, Львова, Дрогобича, Полтави… 
І якщо в його долі поєднано дві України, то його творчість, що нале-
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жить до найвищого духовно-інтелектуального поверху української лі-
тератури, пов’язала «Погашений спалах» розстріляного відродження 
(так він назвав хрестоматію творів репресованих літераторів, над якою 
працював в останні роки) і українське письменство доби Незалежнос-
ті. І тим скарбом, який він зберіг для нас на чужині у своєму безстро-
ковому «екзилі», стала висока традиція українського неокласицизму, 
силоміць перервана диктатурою охлосу.

Ти – міст через безодню неминучости,
Ти – той ключар, який пильнує браму [13, с. 24].

Ці слова молодого поета стали пророчим образом його літератур-
ної місії, а факти, що засвідчують пряму творчу спадкоємність між 
київськими неокласиками і І. Качуровським, – це й доленосне знайом-
ство 1942 року з «Орлеанською дівою» Вольтера в перекладі Максима 
Рильського, у якій учорашній студент Курського педінституту й автор 
талановитих російськомовних віршів «побачив клясичну досконалість 
вірша, відчув вироблену високохудожню мову, яка не поступалася ро-
сійській, зрозумів, що цією мовою мають бути написані твори світово-
го рівня, приналежні… до пантеону загальнолюдської культури» [10, 
с. 2]. Це також спілкування в повоєнній Австрії з Юрієм Кленом,  
котрий продовжив неокласичну стильову лінію на еміграції, і багато-
річний листовний зв’язок з Михайлом Орестом (молодшим братом і 
послідовником Миколи Зерова), до якого І. Качуровський ставився як 
до свого літературного учителя [7], і листування з Володимиром Дер-
жавиним, теоретиком українського неокласицизму на Заході, який до 
того ж рецензував його прозу.

Власне, у літературознавчих працях В. Державина й І. Качуров-
ського і склалася неокласична естетика як закінчена система – з вели-
ким запізненням супроти періоду літературної діяльності М. Зерова та 
його школи, адже принципова опозиційність і як наслідок – загроже-
не становище київських неокласиків в умовах більшовицького режи-
му змушували їхнього неформального лідера бути вкрай обережним 
у публічних програмних заявах. Основними засадами цієї естетичної 
системи є:

1. Естетизм, за визначенням В. Державина – «культ мистецтва, кон-
цепція Краси як найвищого блага, як конкретної артистичної синтези 
Добра і Істини» [3, с. 34].
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2. Артизм (культ прекрасної форми).
3. Традиціоналізм (плекання мистецьких традицій).
4. Концепція автономності мистецтва, що, за словами І. Качуров-

ського, «стверджується його незалежністю від соціальних, політичних, 
кліматичних та всіляких інших умов» [23, с. 124].

5. Уявлення про об’єктивність і безособовість справжнього  
мистецтва.

6. Уявлення про містичні джерела творчості, про поета як медіума, 
а не творця.

Цей комплекс естетичних концепцій протистояв як радянському соц-
реалізму, що ставив мистецтво на службу комуністичній ідеології, так 
і «прогресивним» напрямам української еміграційної літератури: спер-
шу «національно-органічному стилю», виплеканому Юрієм Шерехом, 
який узагалі волів не помічати І. Качуровського як творчу одиницю, 
згодом модернізму (відома дошкульна передмова Рубчака й Бойчука, 
упорядників антології «Координати», до вміщеної там добірки його вір-
шів, де, зокрема, є і така інвектива: «Його рядки часто захлинаються 
в якомусь закостенілому формалізмі, основаному на техніці з підруч-
ників поетики» [цит. за: 29, с. 114]), а відтак і постмодернізму, який 
після падіння «залізної завіси» вихлюпнувся й на наші терени. Власне, 
сформульовані І. Качуровським риси модерного мистецтва – сатанин-
ське високомірство, що породило бунт супроти усталених форм мис-
тецтва; культ потворного; гігантоманія й визнання єдиним джерелом 
творчості не Божественне Начало, а власне «я»; нарешті, «знеслівлен-
ня» слова, відрив його від змісту є негативним відбитком його власних 
естетичних постулатів.

Отже, щойно вирушивши в літературне плавання й аж до остан-
нього свого причалу Ігор Качуровський змушений був веслувати проти 
течії, – і це часом породжувало в нього песимістичні настрої, відчуття 
невідворотного «присмерку культури»:

Це не день умирає на овиді,
Бо не стало б і тисячі днів
Для такої кривавої поводі,
Для таких пурпурових вогнів.

Хто ж побореться з ніччю хмурою?
І пощо вже якась боротьба? – 
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З гуманізмом, проґресом, культурою
Догорає стара доба [13, с. 69].

Однак віри в перемогу культури над хаосом йому додавала кожна 
зустріч зі справжнім обдаруванням і зі справжнім мистецьким смаком – 
і навіть з висоти свого патріаршого віку він умів щиро захоплюватися 
талановитими творами літературної молоді, ніколи не збиваючись на 
менторський тон. Це захоплення – і в рядках, присвячених харківській 
поетесі й співачці Люцині Хворост:

Ясно-прозора течія,
Де хибного немає слова,
І враз критерій Гумільова:
«Чому це написав не я?».

Тому я думаю не раз
В сумирно-передсмертній тиші:
Ті, що приходять після нас,
Талановитіші й мудріші [13, с. 276].

І всупереч тому, що найголосніші речники сучасної української лі-
тератури все-таки не пішли його шляхом, він цитував свого улюблено-
го Олексія К. Толстого:

Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения! [25]

Естетичний кодекс І. Качуровського, творчо реалізований у його 
поезії [13], перекладах [12] і прозі [19], знайшов висвітлення в його 
теоретичних літературознавчих працях – з віршознавства [14; 17; 
18] й стилістики [15], ґенерики й архітектоніки [11], в історико-лі-
тературних розвідках [16] та радіобесідах на літературно-мистецькі 
теми [9] тощо – і через це корпус його творів, попри всю свою багато-
жанровість, сприймається як єдиний моноліт. Але найповніше цей 
кодекс сформульований у передмові до розділу «Канонізовані стро-
фи» з підручника «Строфіка» [17, с. 78–90], уперше опублікованого 
1967 року, та в «Автобіографії творчій», датованій 1994 роком, яку 
він завершує так:
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«…погляди мої незмінні. Проте змінилося співвідношення сил: 
місця для носіїв добра і краси зостається дедалі менше. Нині поетів 
можна порівняти з тими птахами, на чиїх угіддях побудовано аеропорт 
біля Мюнхену.

Проте і в наші дні постають такі твори – обмежуся одним прикла-
дом – як «Човен без рибалки» 1 Алехандро Касони, де стверджується 
перемога в душі людини добра над світовим злом.

І саме це добро осяває нас красою первозданною і вічною» [10, 
с. 15].

У цих словах, власне, і звучить ідеалістична концепція краси як 
втілення Абсолютного Добра – і водночас Абсолютної Істини, ко-
ріння якої сягає ще принципів античної калокагатії, чи то калагатії 
(від гр. kalos kai agathos – «гарний і добрий») – гармонійного поєд-
нання чуттєвої краси й духовної досконалості (згадаймо із «Класи-
ків» М. Зерова: «І ваше слово, смак, калагатія // Для нас лиш порив, 
недосяжна мрія // Та гострої розпуки гострий біль…» [6]). Формулю-
вання цієї концепції знайдемо і в неоплатоніків (Плотін), і в ранньо-
християнській філософії (Діонісій Ареопагіт), а в позаминулому сто-
літті її блискуче розвинув Володимир Соловйов у своїй праці «Сенс 
мистецтва»: «…Краса є лише втіленням у чуттєвих формах того само-
го ідеального змісту, який до такого втілення називається добром та 
істиною…» [24, с. 391].

Звідси – і культ мистецтва, культ прекрасної форми (окреслений 
М. Орестом і В. Державиним за допомогою терміна «артизм»), і уяв-
лення про мистецтво як про особливий замкнений світ, самодостатній і 
самоцінний світ прекрасних форм.

Звернімося до програмового сонета І. Качуровського «Поет»:

Не має значення: тіяра чи галера,
На раменах твоїх лахміття чи вісон,
Чи ти переступав, чи пильнував закон
І хто була вона – мадонна чи гетера.

Чепіги рільника, рушниця браконьєра,
Меча і берла міць, залитий кров’ю трон – 
Не це важливо нам. Бо це міраж, химера,
А дійсність – тільки вірш і ліри чистий тон [13, с. 54] 2.
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В унісон із цим парадоксальним твердженням звучать рядки з по-
езії «Пам’яті Гамсуна» – одного з найулюбленіших прозаїків І. Качу-
ровського:

Там, де, зникаючи, губляться давність і дальність,
Наче крізь скло голубої норвезької криги,
Бачу я душу мою крізь прочитані книги – 
І в нереальнім найвищу знаходжу реальність [13, с. 62].

Це одні з численних парадоксів Ігоря Качуровського, розсіяних 
не лише в його поезії, а й у прозі, наукових розвідках, радіобесідах та 
епістолярії. Можливо, тут дався взнаки вплив Оскара Вайлда, речника 
англійського естетизму і майстра парадоксів, якого – разом з Шопенга-
уером, Буніним і російським літературознавцем Борисом Ярхо – І. Ка-
чуровський називає в листі до М. Ореста серед тих, під чий диктат він 
писав розділ «Естетика» в книзі свого світогляду [20].

У рецензії на поетичну книжку Галі Мазуренко «Пороги» І. Качу-
ровський резюмує: «Але найцінніше в збірці – це, часом, може, пара-
доксальні, навіть єретичні (а яка самостійна думка не єретична?) думки 
поетеси...» [16, с. 433]. Власне, і в самого рецензента нахил до пара-
доксів коріниться не в намаганні ефектно погратися словом, а саме в 
самостійності думки – аж до відвертої єресі. І це допомагало йому руй-
нувати незліченні стереотипи, які панують у нашій свідомості, зокрема 
й у наших уявленнях про мистецтво.

Процитовані вище парадоксальні, на перший погляд, твердження 
про мистецтво як реальніше за життя – аж ніяк не поетичні гіперболи: за 
ними стоїть велика ерудиція їхнього автора і його глибока закоріненість 
у світову класичну літературу та ідеалістичну філософію. Той-таки 
Оскар Вайлд писав: «Я ставився до Мистецтва як до вищої реальності, а 
до життя – як до різновиду вимислу…» («Тюремна сповідь» [27, с. 374]). 
Подібні погляди обстоював і Осип Мандельштам, представник росій-
ського акмеїзму – течії, спорідненої з українським неокласицизмом: «Іс-
нувати – найвище самолюбство мистця. Він не хоче іншого раю, окрім 
буття, і коли йому говорять про дійсність, він лише гірко посміхається, 
тому що знає безкінечно переконливішу дійсність мистецтва» (стаття 
«Ранок акмеїзму» [21, с. 226]). Логічне філософське обґрунтування цієї 
точки зору можна знайти в А. Шопенгауера. Згідно з його ідеалістичною 
концепцією пізнання, викладеною в його головній праці «Світ як воля 
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і уявлення», саме мистецтво – той єдиний рід пізнання, якому приступ-
ний незримий світ ідей, єдина істинна суть світобудови, отже, воно дійс-
но є чимось ближчим до справжньої реальності, ніж матеріальний світ, 
а точніше, за Шопенгауером, – світ наших уявлень [30, с. 353].

Щодо згаданої концепції автономності мистецтва (його незалеж-
ності «від соціальних, політичних, кліматичних та всіляких інших 
умов»), то її формулювання також здається парадоксальним, адже в 
масовій свідомості міцно вкоренилася дзеркально протилежна їй кон-
цепція «мистецтва доби» – стара матеріалістична теорія детермінізму в 
мистецтві, за словами І. Качуровського [17, с. 81]: спершу в радянській 
школі нам подавали історію літератури, втиснуту в марксистську схему 
розвитку суспільства (найвищий соціальний устрій – комунізм, найви-
щий стиль у мистецтві – соцреалізм), а згодом постмодерністи почали 
запевняти нас, що старе мистецтво віджило свій вік, бо сучасна доба 
вимагає й сучасних мистецьких форм. Але попри позірну логіку такого 
ходу думок, І. Качуровський дуже просто й переконливо це спросто-
вує: «Якщо б це було справді так, то для юнака, який щойно вступає в 
світ, всі форми були б однаково нові, протягом його життя вони стали б 
йому набридати, а під кінець він проти них збунтувався б. У дійсності 
йде навпаки – бунтується юнак, який іще нічим не міг пересититись, а 
старий письменник часом вертається до класичних форм» [17, с. 80]. 
На доказ позачасовості та екстериторіальності мистецтва (тобто неза-
лежності мистецького ефекту від часу і місця, де постав той чи інший 
твір) він наводить кілька прикладів, коли ті самі образи-символи по-
вторюються у творчості поетів, котрі належать до різних культур і роз-
ділені багатьма століттями [17, с. 82–84].

Або візьмімо ще одну єретичну, на перший погляд, думку І. Качу-
ровського: «…Що глибше я пізнавав світову поезію, то міцніше ставало 
моє переконання: усі добрі поети пишуть однаково» (з «Автобіографії 
творчої» [10, с. 11]). Це спостереження і є доказом об’єктивності й 
безособовості справжнього мистецтва, одного із центральних пунктів 
естетичної системи І. Качуровського. І за його філософським обґрун-
туванням знов-таки слід звернутися до Шопенгауера, який, уважаючи 
єдиним джерелом мистецтва пізнання ідей, а його єдиною метою – пе-
редати це пізнання [30, с. 353], міркує так: ідеї пізнаються лише шля-
хом чистого споглядання, яке цілковито розчиняється в об’єкті, і сут-
ність генія полягає саме в здатності до такого споглядання; а «оскільки 
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останнє вимагає цілковитого забуття власної особистості та її інтере-
сів, то геніальність не що інше, як повна об’єктивність…» [30, с. 355].

Серед поетів, які свідомо культивували об’єктивність і безособо-
вість мистецького вислову, слід передусім назвати французьких парнас-
ців – літературних батьків київських неокласиків. Так, Жозе-Марія де 
Ередія у своїй славетній промові під час вступу до Французької акаде-
мії виголосив: «…Правдива поезія – у вічній природі та вічному люд-
стві, а не в серці одноденної людини, хоч би якої великої. Вона суттєво 
проста, давня, первісна, і через це гідна шани… Від Гомера вона нічо-
го не ви найшла, крім кількох нових образів для відтворення того, що 
було завжди. Поет є тим правдивіше й ширше людяний, що безособо-
віший» [цит. за: 4, с. 52]. На тих самих засадах стояв і парадоксальний 
Оскар Вайлд: «Розкрити людям себе і приховати художника – ось до чого 
прагне мистецтво» [26, с. 21], – проголошує він у програмовій передмові 
до «Портрета Доріана Ґрея», а в уста одного з героїв роману, художни-
ка Безіла Голлворда, вкладено фразу: «Художник повинен створювати 
прекрасні твори мистецтва, не вносячи в них нічого зі свого особистого 
життя» [26, с. 31]. Від парнасців і О. Вайлда можна перекинути місток 
і до Томаса Стернза Еліота, який ставив однією з умов істинності поезії 
саме її об’єктивність і безособовість [22, с. 18], і до Хорхе Луїса Борхеса, 
який зауважив в одному зі своїх есеїв, що для прихильника класики мно-
жинність авторів не має значення: «Класичний розум бачить у літературі 
єдину суть, а не індивідуальні відмінності» [2, с. 18]. До речі, Т. С. Еліот 
називав себе «класицистом у літературі» [22, с. 21], а Х. Л. Борхес ува-
жав свій шлях у літературі шляхом до класицизму [1, с. 550–551]. І тут 
не можна не згадати епохальної зустрічі І. Качуровського з Х. Л. Бор-
хесом у Буенос-Айресі – діалогу на рівних між молодим українським 
поетом і найбільшим інтелектуалом іспаномовного світу.

Пам’ятаймо, що Ігор Качуровський усе своє феноменально довге 
літературне життя стояв на варті справжнього мистецтва й не підкоряв-
ся віянням «мистецтва доби», маючи мужність пливти супроти течії, – і 
в цьому його найперший урок усім нам.

ПРИМІТКИ
1 Цю містичну п’єсу іспанського драматурга Касони І. Качуровський переклав 

українською мовою [8].
2 Тут і далі курсив у цитатах – автора.
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2 квітня 2013 року передчасно пішов із життя провідний науко-
вий співробітник Українського етнологічного центру Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України, кандидат історичних наук Григорій Сергійович Щербій.

Хвороба зупинила його добре чуйне серце на злеті інтелектуально-
творчої діяльності. За 38 років роботи в Інституті, від вступу в аспі-

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ

ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ ЩЕРБІЙ

(26.09.1949 – 02.04.2013)

http://www.mau-nau.org.ua



415

рантуру 1975 року і майже до останніх днів життя, Г. Щербій залишив 
по собі значний науковий доробок у галузі етнології. Його праці, при-
свячені історії українського народного костюма, регіональним особли-
востям традиційної культури, етикетним нормам українців, що виріз-
няються аргументованістю наукових висновків, слугуватимуть цінним 
джерелом ще не одному поколінню дослідників. 

Особливо значимою для Інституту була адміністративна робота 
Г. Щербія. Працюючи на посаді вченого секретаря, він проявив себе 
як талановитий організатор і надзвичайно відповідальний виконавець. 
Широкий діапазон наукових інтересів Григорія Сергійовича, схиль-
ність до вдумливості й виваженості у висновках робили його незамін-
ним у проведенні науково-експертної роботи, що її покладали на фахів-
ців закладу державні інституції.

Однією з визначальних рис характеру Г. Щербія була його любов 
до рідної землі, високе почуття патріотизму. Його серцю були однаково 
близькими і рідна поліська земля Житомирщини, на якій народився, і 
Одещина, де вчителював, і Полтавщина, до якої прихилився, мабуть, 
найбільше, посадивши там сад. Колеги-етнологи пам’ятають його чуй-
ність і товариськість, високе почуття гумору й завжди притаманне цій 
людині бажання допомогти іншому. 

Світла пам’ять про Григорія Сергійовича Щербія назавжди зали-
шиться в наших серцях.
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Григорій ЩЕРБІЙ

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СТЕРЕОТИПІВ 
ПОВЕДІНКИ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РУШНИКОМ

Етнологія зараховує рушник до об’єктів дослідження як джере-
ло пізнання суспільних відносин, що їх опосередковано передають 
компоненти матеріальної культури [4, с. 5]. Наразі основні здобутки 
досягнуті у вивченні рушника як обрядового атрибута. Водночас за-
лишаються малодослідженими чимало інших, не менш важливих ас-
пектів. Зокрема, варті уваги норми і стереотипи поведінки, пов’язані з 
рушником, оскільки їм належить помітна роль у забезпеченні етнічної 
виразності соціонормативної культури. Зважаючи на це, спробуємо 
охарактеризувати рушник у контексті норм повсякденної діяльності й 
ритуалізованої поведінки.

Насамперед варто вказати на гендерну обумовленість поведінко-
вих стереотипів, яких дотримувалися при виготовленні та викорис-
танні рушника. Винятково високий рівень і чіткі прояви зазначеної 
зумовленості помітно вирізняють рушник серед інших компонентів 
матеріальної культури.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. гендерна мотивація простежу-
валася в усіх процесах виготовлення рушника, хоча її прояви зберігали-
ся вельми нерівномірно, а частина з них утратила свою початкову одно-
значність. Так, сівбу льону та конопель зазвичай виконували чоловіки, 
що загалом мало суто господарське пояснення. Окрім того, побутувало 
також ідеоло гічне обґрунтування: уявлення про заплід нюючу функцію 
чоловіків – загально поширене в традиційному світогляді. Попри це, є 
чимало підстав вважати обов’язок чоловіків висівати луб’яні культури 
відносно новим стереотипом. Згадка про сівбу як жіночу роботу не об-
межується лише пісенним рядком «Від Києва до Лубен / Насіяла коно-
пель» хоча б тому, що подібна згадка не є винятковою, а отже, – випад-
ковою. Етнологи зафіксували неодмінне одягання чоловіком-сіячем жі-
ночої сорочки та сівбу конопель «з фартушка» [1, с. 65]. Тим часом сівба 
інших культур подібним способом для чоловіків не регламентувалася.
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Ще промовистішим фактом є поширена на всій території України 
обрядова сівба дівчатами на Катерини та Андрія. Адже відомо, що в 
обрядовій сфері доволі часто утримувалися глибоко архаїчні норми, 
витіснені з повсякденної практичної діяльності.

Зрештою, згадаємо твердження М. Грушевського: «...мужеська ро-
бота – рубати ліс, зробити “січу”, або “чищу”, і випалити; сіють (а влас-
тиво – садять) жінки» [2, с. 289].

Зазначу також поширену традицію висівати коноплі по можливості 
не в полі, а поблизу двору, «в городі», обробіток якого був здебільшого 
жіночою справою.

Процеси обробки сировини та ткання рушників цілковито належать 
до сфери норм і стереотипів жіночої поведінки. До існуючих згадок 
про участь у цих процесах чоловіків [5, с. 45], з огляду на їх унікаль-
ність, слід ставитися дещо скептично.

Відсікання пуповини новонародженої дів чинки на гребені потра-
пило до поля зору дослідників тоді, коли воно було, по суті, симво-
лом. Відповідно, вербальна формула, що його супроводжувала («щоб 
доброю пряхою була»), мала характер побажання. Тим часом доволі 
вірогідно, що згадані дії та їх словесне оформлення виникли і тривалий 
час побутували як своєрідне магічне замовляння, подібне до тих, які 
використовувалися в інших обрядових ситуаціях [2, с. 234].

Уміння прясти і ткати у фольклорних джерелах здебільшого замі-
нює вичерпну позитивну характеристику дівчини. Відповідно, освоєн-
ня практичних навичок та вмінь, необхідних для цих робіт, ототожню-
валося з формуванням етичних і моральних рис особистості. Забезпе-
чувалося це участю дівчинки з дитячих років у виробничих процесах 
дорослих та їх ігровими імітаціями [3, с. 106, 115].

Вторинні функції основних інструментів та знарядь для прядіння і 
ткацтва виявляють тісний зв’язок із жіночими нормами та стереотипа-
ми, тоді як із чоловіками цей зв’язок здебільшого лише опосередкова-
ний [1, с. 123–125].

Готування посагу, значну частину якого складали рушники, про-
диктоване досить вагомими престижними міркуваннями, поряд із 
практичними. Таким чином, його слід розглядати як один зі спосо-
бів формування й закріп лення схвальних оцінок не лише за дівчи-
ною, але й за її сім’єю, а відтак – і за тією громадою, до якої вони  
належали.
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Гендерні норми та стереотипи, які регламентували технологічні 
операції з виготовлення рушника, знаходять продовження в енергійній 
семіотичній поліфункціональності його побутування. Прояви опозиції 
чоловіче – жіноче простежуються передусім при використанні рушни-
ка як атрибута сімейних обрядів.

Стосовно осіб чоловічої статі, функції рушника у весіллі досить 
обмежені: по суті, вони зведені до знакових. Рушник переважно засвід-
чує статус весільних чинів, згоду на укладання шлюбу (перев’язування 
старостів, сватів, обмін рушниками, на яких лежав обрядовий хліб).

Щодо молодого, то функції рушника дещо ширші, передусім завдя-
ки спрямованості приписуваних йому магічних властивостей на обох 
молодят. Проявляється це через зв’язування їхніх рук перед від’їздом 
весільного поїзда до вінця та до батьків молодого, чим демонструється 
і, згідно з традиційними уявленнями, забезпечується утворення ціліс-
ності з досі окремих частин. Рушником також нейтралізується небез-
пека контакту з молодими для інших учасників весілля, а також і між 
самими нареченими. Тому впродовж весілля сват або боярин водять  
молодих, які тримаються за кінці рушника. В обереговій площині та-
кож слід розглядати рушник (з хлібом-сіллю), яким зустрічають молоде 
подружжя батьки нареченого.

На цьому тлі варіативність ситуацій і спектр функцій рушника, 
орієнтованих на молоду або пов’язаних із нею, незрівнянно ширші. 
У їхній основі лежить насамперед потреба унеможливлення негатив-
ного впливу надприродних сил, які загрожують нареченій упродовж 
усіх весільних обрядодій. Із цією метою засватана дівчина оперізу-
ється рушником, ідучи запрошувати гостей на весілля. Рушником 
покривають молоду, яка їде до вінця. З іншого боку, рушник – засіб 
попередження небезпеки, носієм якої є наречена як ламінальна осо-
ба обряду переходу. Цим пояснюється традиція покривання її руш-
ником при зустрічі з молодим перед вінчанням, простелення руш-
ника під ноги нареченій, коли вона вперше заходила у двір батьків  
молодого.

Частина рушників, які входили до приданого, використовувалася як 
подарунок для рідні нареченого. При цьому світоглядні, зокрема пре-
стижні, норми, якими вмотивовувалася ця дія, безсумнівно, є пріори-
тетнішими, порівняно з практичною вартістю дарованих речей. Поді-
бно до цього можна також потрактувати виставлення на показ посагу 
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молодої перед усіма учасниками весілля, розвішування рушників над 
місцем, де сидять молоді.

Рушник є обов’язковим атрибутом поховальних обрядів. Однак при 
цьому якої-небудь чіткої диференціації його традиційного використан-
ня, залежно від статі покійника, не спостерігається. Пояснення цьо-
му, імовірно, варто шукати в багатьох взаємопов’язаних обставинах. 
Зокрема, слід зважати на те, що покійниками здебільшого є «старі» – 
люди, які втратили репродуктивну функцію, отже, у певному розумінні 
вони є людьми без статі. У цьому плані поховання неодружених моло-
дих людей з дотриманням багатьох елементів весільних обрядів та їх 
матеріальних компонентів із чітко вираженою символікою віку і статі є 
не запереченням, а зворотним проявом згаданої вище традиції.

Оберегова функція рушника в поховальній обрядовості також є 
універсальною з погляду статі, вірогідно, з огляду на спільність небез-
печних ситуацій, що їх слід очікувати від імовірного контакту з покій-
ником і світом мертвих.

Фольклорні тексти, які супроводжували обрядодії з рушником, 
можна вважати словесними формулами для закріплення норм і стерео-
типів у суспільній свідомості та забезпечення їх міжпоколінної тран-
сляції.

Сутність і спрямування духовних цінностей, носієм яких був тра-
диційний рушник, дають підстави вважати його одним з компонентів 
«жіночої» субкультури.
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НОВІ ВИДАННЯ ПРО  
УКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ

Украинистика  в  России:  история,  состояние,  тенденции  раз-
вития:  материалы  Международной  научно‑практической  кон-
ференции.  –  К.  ;  М.  ;  Уфа  :  Изд‑во  Уфимского  филиала МГГУ 
им. М. А. Шолохова, 2010. – 254. с.

ISBN 978-5-98061-052-4
У збірнику представлено доповіді й повідомлення учасників І Між-

народної науково-практичної конференції «Україністика в Росії: істо-
рія, стан, тенденції розвитку» (11–12 листопада 2009 р., м. Москва). 
У статтях розглядаються різні питання історії, етнографії, мови, освіти, 
культури, сучасного громадського життя українців у Росії.

Сополиґа М. Українці Словаччини: матеріальні  вияви народ-
ної культури та мистецтва  / Мирослав Сополиґа. – К.  : Темпора, 
2011. – 336 с.

ISBN 978-617-569-042-0
Книга присвячена вивченню найзахіднішої гілки українського ет-

носу. Автор детально описує господарювання, народні промисли, жит-
лове та сакральне будівництво, харчування і народне мистецтво україн-
ців Словаччини. Аналіз щедро проілюстровано фотографіями, картами 
та схемами.

Українці в Аргентині [фотоальбом] / [упорядкув. Н. Прибєги]. – 
К. : Мистецтво, 1997. – 128 с. : іл.

ISBN 966-577-085-3
Видання розповідає про життя і діяльність наших земляків на да-

лекому континенті. 
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Політичні й економічні зв’язки між Аргентиною та незалежною 
Україною тільки налагоджуються, а дружні відносини між народами 
обох країн уже давно перейшли в стадію тісних взаємин. Із 35-ти міль-
йонів мешканців Аргентини майже півмільйона мають українське по-
ходження. У серпні 1997 року відзначалося 100-річчя приїзду перших 
українських переселенців до цієї латиноамериканської країни. Ці роки 
для української діаспори стали роками випробувань і звершень. «Укра-
їнці в Аргентині» – видання, яке покликане започаткувати серію роз-
відок про надзвичайно цікавий пласт української історії, піднести з не-
буття дивовижний материк національної культури.

Українці Бразилії = Os ucranianos do Brasil = Ukrainians in Bra-
sil: історико‑етнологічне дослідження / [гол. наук. ред. М. Гримич 
та ін.]. – К. : Дуліби, 2011. – 262 с. :  іл. (Серія «Історична етноло-
гія»), укр., португ. та англ. мовами.

ISBN 978-996-8910-55-5
ISBN 978-996-8910-54-8
«Українці Бразилії» − це ґрунтовне багатогалузеве колективне до-

слідження про історію та народну культуру однієї з найстаріших укра-
їнських діаспор світу – бразильської. Авторський колектив включає 
дослідників з України, Бразилії та Канади, які представляють різні на-
укові дисципліни – історію, соціальну й етнічну географію, культурну 
антропологію, лінгвістику, етнологію та фольклористику.
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Козловський М. С. Українське відродження на Берестейщині у 
80−90‑х роках ХХ століття  / Микола Козловський. – Слов’янськ, 
2006. – 44 с. : іл.

Автор – корінний житель Берестейщини, відомий журналіст і гро-
мадський діяч – розповідає про специфічні умови, у яких перебуває 
україномовне населення цього краю, про свою участь у пробудженні 
національної свідомості земляків.

Українці Башкирії : у 2 т. Т. І. Дослідження і документи / [гол. 
ред. Г. Скрипник, наук. ред. В. Бабенко ; відп. ред. Д. Чернієнко ; 
упоряд. Ю. Сіренко, І. Чернієнко, Л. Єфремова, М. Пилипак. – К. : 
ІМФЕ НАН України ; Уфа, 2011. – 492 с. 

ISBN 978-966-02-6248-5
Збірник репрезентує значну частину творчої спадщини видатних 

українських учених і діячів культури (істориків, етнографів, мовознав-
ців, письменників), які плідно здійснювали науково-дослідну роботу 
на теренах Башкирії в період евакуації Академії наук УРСР в Уфу в 
1941–1943 роках. Колективна монографія, наукові статті й щоденники є 
підсумком експедиції та численних спостережень, проведених у різних 
селах Башкирії, що були засновані українськими переселенцями на-
прикінці XIX – на початку XX ст. Ці матеріали зберігаються в Архівних 
наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України й 
висвітлюють історію, умови життя, побут, фольклор, духовну культуру 
українського населення Башкирії, а також особ ливості професійної ді-
яльності науковців у воєнний час.

Євтух В. Б., Трощинський В. П., Попок А. А.  Далекосхідні 
українці:  історія,  культура,  форми  самоорганізації  /  В.  Б.  Євтух, 
В. П. Трощинський, А. А. Попок. – К. : Альтерпрес, 2009. − 272 с.
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ISBN 966-542-393-2
У монографії на широкій джерельній базі простежено історію 

україн ських поселень на Далекому Сході (на прикладі Зеленого Клину 
та Маньчжурії) від початку їх формування до нинішнього часу. З ви-
користанням етносоціологічних підходів розкрито проблеми інтеграції 
українців у нове суспільство, сучасний стан та перспективи етнокуль-
турного розвитку українців на Далекому Сході; подано характеристику 
громадсько-політичного життя діаспори. Авторами здійснено політи-
ко-правовий аналіз актуальних законодавчих та нормативних актів, що 
регулюють етнонаціональні процеси в Російській Федерації.

Ілюк М. На пульсі часу (З репортерського блокнота) / Мирослав 
Ілюк. − Пряшів : Союз русинів‑українців Словацької Республіки, 
2012. – 117 с.

ISBN 978-80-85137-64-9
Книжка в жанрово-хронологічному порядку містить статті, репор-

тажі, інтерв’ю, подорожні нотатки і нариси журналіста, який усе своє 
життя присвятив праці в українських друкованих засобах масової ін-
формації в Словаччині – газеті «Нове життя» та літературно-мистець-
кому й публіцистичному журналі «Дукля».

У них автор документує життя русинів-українців на тлі їх соці-
ального, економічного, культурного, мовного та історичного розвитку. 
Окремі статті ілюстровано багатим документальним матеріалом, особ-
ливо фотографіями.

http://www.mau-nau.org.ua



Нові видання про українське зарубіжжя
425

http://www.mau-nau.org.ua



429

Черниенко Д. А. Украинистика Южного Приуралья: моногра-
фия. – Ижевск : изд‑во «Удмуртский университет», 2013. – 308 с.

ISBN 978-5-4312-0172-1
У монографії в хронологічній послідовності розглядаються осно-

вні етапи й особливості формування наукового інтересу до історії та 
культури українців Південного Приуралля на матеріалах Республіки 
Башкортостан і Оренбурзької області. Висвітлено внесок і результа-
ти наукової діяльності окремих учених та дослідницьких колективів. 
Уперше у вітчизняній науці проведено системний міждисциплінарний 
історіографічний аналіз розвитку україністики як самостійного науко-
вого напрямку на прикладі одного з регіонів Росії.

Закордонне  українство.  2003  :  Інформаційно‑бібліографічний 
покажчик / Ін‑т досліджень діаспори. – К. : Геопринт, 2004. – 150 с. – 
Укр.

ISBN 966-7863-45-Х
Довідник містить дані про українські закордонні громадські, жіно-

чі, молодіжні, культурно-просвітні, освітянські, наукові, релігійні, біз-
несові, спортивні та інші інституції.

Українська діаспора в Російській Федерації: історико‑культур-
на спадщина / авт. В. О. Горбик (кер.), В. Є. Герасимчук, В. М. Да-
ниленко, Г. Г. Денисенко, Т. І. Катаргіна, О. Н. Кубальський. – К. : 
Інститут історії України НАН України, 2011. – 276 с.

ISBN 978-966-02-6032-0
У праці досліджено нерухомі пам’ятки історії та культури україн-

ської діаспори в Росії. Значну увагу приділено висвітленню найважли-
віших етапів життя та діяльності державних, громадських, військових 
діячів, видатних представників науки і культури – вихідців з Укра-
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їни – у розбудові Російської держави. Досліджено історичні об’єкти, 
пам’ятні місця, пов’язані з життям і творчістю відомих представників 
української діаспори, визначено роль пам’яток у культурній спадщині 
українського народу за кордоном, у духовному житті сучасного укра-
їнського суспільства. На тлі історико-культурного надбання висвітлено 
маловідомі сторінки життя та діяльності вихідців з України на теренах 
Росії.

Усі визначені в процесі підготовки видання об’єкти історико-куль-
турної спадщини внесено до каталога-довідника.

Кубань  –  Україна:  питання  історико‑культурної  взаємодії. 
Випуск 5  / укладач А. М. Авраменко. – Краснодар ; Київ : ЕДВІ, 
2011. – 352 с.

ISBN 978-5-901957-72-1
Збірник містить матеріали конференцій «Кубань – Україна: питан-

ня історико-культурної взаємодії», що відбулися 15 травня 2010 року, 
2−11 вересня 2011 року в Краснодарі.
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Романцов В. О. Українці на одвічних землях (XVIII – початок 
XXI століття) / В. О. Романцов. – К. : Видавництво імені Олени Те-
ліги, 2004. – 200 с.

ISBN 966-7601-40-4
У книжці на основі використання досліджень відомих українських 

та російських науковців, матеріалів першого загального Всеросійсько-
го перепису населення 1897 року, ревізій, які проводила Російська ім-
перія у XVIII–XIX століттях, а також усіх загальних переписів насе-
лення за часів колишнього СРСР – 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 і 
1989 років, і Всеукраїнського перепису населення, проведеного 5 груд-
ня 2001 року, розглянуто розселення українського етносу на своїх спо-
конвічних землях і за їхніми межами протягом останніх трьох століть.

Основна мета видання – показати, що впливало на кількість насе-
лення, які були зміни в його національному складі та в інших демо-
графічних процесах (народжуваність, смертність, природне зростання 
населення тощо).

Кожухар В. Г., Кожухар К. С. та ін. Українці Молдови. Історія 
і  сучасність  / В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар та  ін. – Ch. : «ELAN-
POLIGRAF», 2008. – 256 с.

ISBN 978-9975-66-015-0
Збірка містить наукові дослідження, матеріали й інформацію із ши-

рокого кола проблем – історії, мови, культури, освіти, становлення і 
розвитку українського громадського руху, засобів масової інформації, 
української церкви в діаспорі, а також зразки поетичної творчості укра-
їнців Молдови.

Більша частина матеріалів уперше введена до наукового обігу.
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Карпенко О. Ф. Українці – від моря до моря / Олександр Кар-
пенко. – К. : Дія‑ЛТД, 2010. – 144 с. : іл.

ISBN 966-7665-63-1
Українська єдність – величезна проблема. Усі біди нашого наро-

ду через те, що її немає. Тому автор і вирішив об’єднати всіх сущих 
українців хоча б у книжці: і тих, що в Україні, і тих, що за кордоном. 
Це видання містить добірку нарисів, які розповідають про життя-буття 
українських громад і деяких видатних українців, котрих доля закину-
ла за межі Батьківщини. О. Карпенко пропонує на розгляд читача своє 
бачення історичної місії українства, його національної ідеї, його визна-
чальних рис. З’ясовує, а в чому, зрештою, причина нашої роз’єднаності. 
Видання цієї збірки завершує лише перший етап дослідження. Одразу 
починається наступний. І так триватиме, поки автор не знайде відповіді 
на всі питання, які його хвилюють.
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Українська діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні 
відомості  / упорядкув. В. А. Просалової. – Донецьк : Східний ви-
давничий дім, 2012. – 516 с.

ISBN 978-966-317-145-6
У книзі подано відомості про письменників української діаспори: 

біографічні факти, творчу діяльність, довідкові та літературно-критич-
ні матеріали, що допоможуть в опрацюванні необхідної літератури й 
осмисленні їхньої багатогранної художньої творчості.

Українська діаспора у світі. Довідник / кол. авт. – К. : Т‑во «Зна-
ння» України, 1993. – 48 с.

ISBN 5-7770-0609-4
У довіднику розкрито причини еміграції українського населення за 

рубіж. На основі нових даних висвітлено чисельність української за-
рубіжної діаспори, головні місця згуртованого проживання українців за 
кордоном, їх громадсько-політичну діяльність і національно-культурне 
становище, зв’язки діаспори зі своєю етнічною Батьківщиною.

Власюк О. В., Сидорук В. Й., Цятко В. М. «Східні креси» під зна-
ком польського орла / О. В. Власюк, В. Й. Сидорук, В. М. Цятко. – 
Рівне : Волинські обереги, 2004. – 136 c.

ISBN 966-8306-30-9
У монографії на багатому архівному матеріалі висвітллено бороть-

бу українських політичних партій і організацій Західної Волині, укра-
їнського Полісся, Холмщини та Підляшшя, послів сейму і сенату від 
цих земель проти польського окупаційного режиму на «східних кре-
сах», за визволення від соціального й національного гніту, іноземного 
поневолення.
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Зелений Клин (український Далекий Схід) / уклад. В. А. Чорно-
маз. – Владивосток : Вид‑во Далекосхідного федерального універ-
ситету, 2011. – 288 с.

Марунчак Михайло Г.  Історія  українців  Канади.  –  2‑е  вид.  –  
Вінніпеґ : Накладом Української Вільної Академії Наук в Канаді, 
1991. – Т. 1. – 464 с.

ISBN 1-55056-102-2
Пропонована праця – це вислід довгих і основних дослідів автора, 

які почалися опрацьовуванням фрагментарних відтинків історії україн ців 
Канади та появою таких його праць, як «Канадійська Теребовля» (Міс-
це першої української Служби Божої в Канаді), «В зустрічі з україн-
ськими піонерами в Канаді», «Петро Гаврисишин – піонер будівничий 
Шашкевичівської Дільниці (Пойнт Доґлес) у Вінніпеґу» та інші.

Добре  ім’я  –  найкраще  багатство  :  документально‑публіцис-
тичне видання / упоряд. М. Ґоян ; Фундація Українознавчих Студій 
в Австралії. – Аделаїда ; К. : Рада, 2000. – 268 с.

ISBN 966-7087-20-4
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