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УкраЇнська кУльтУра Як джерело державного самоствердженнЯ нацІЇ

Національна культура – важливий 
державноконсолідуючий чинник як у 
традиційних, так і в модерних суспіль-
ствах, заснованих на принципах 
громадянської нації. Ініціативи ЮНе-
ско в гуманітарній сфері актуалізу-
ють потребу ефективнішого використа-
ння здобутків національних культур 
для гармонізації суспільного життя, 
міжетнічних контактів та цивілізацій-
ного поступу країн в цілому. відтак, 
культура має посісти пріоритетне 
становище у внутрішній політиці 
кожної держави,  передусім у вирішенні 
гуманітарних проблем.

культура виконує важливі для 
життєзабезпечення суспільства 
інтегра-тивні й комунікативні функції, 
тому формування єдиного для всіх 
членів певного соціуму культурного 
простору виступає чинником цілісності 
і стабіль-ності націй і держав. 

за визначенням всесвітньої кон-
ференції з питань культурної політики, 
проведеної під егідою ЮНеско 1982 
року, культура - це комплекс характе-
рних матеріальних, духовних, інтелек-
туальних і емоційних рис суспільства, 
що включає не лише різні мистецтва, а 
й спосіб життя, основні правила люд-
ського буття, системи обрядів, традицій 
і вірувань. оскільки саме "через культ-
уру народу індивід отримує все необ-
хідне для життя, всі засоби для існува-
ння: мову, цілі, способи життє-

діяльності, орієнтири для дій, психоло-
гічний автоматизм", то зрозумілими є 
деструктивні для особистості і цілих 
спільнот наслідки руйнації націо-
нальних культур.

тим-то опіка над культурою і 
підтримка національної культурної 
спадщини, удоступнення її для всіх 
соціальних прошарків, засвоєння 
культурних набутків у контексті 
європейських цивілізаційних підходів 
постають важливими внутрішньо-
політичними завданнями, реалізація 
яких слугуватиме гарантією збере-
ження культурно-національної іденти-
чності народу на тлі сучасних 
т р а н с ф о р м а ц і й н о - н і в е л я ц і й н и х 
процесів. захист культурно-націо-
нальної ідентичності, національних 
лінгво-культурних особливостей є 
пріоритетами культурної політики 
сучасних європейських держав, які за 
умов  прискореної культурної нівеляції  
застосовують різні форми самоз-
береження. На державному рівні 
розробляються і діють програми 
за-хисту культурного середовища у 
фран-ції, що проявляється у протидії 
замінам французької термінології 
іноземною, у відстоюванні традиційної 
моделі харчу-вання, наданні переваги 
національній кінопродукції і масовій 
музичній куль-турі тощо. активне 
включення у світові економічні процеси 
Японії не супро-воджується втратою її 

наУкове вИданнЯ
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етнокультурної своєрідності передовсім 
завдяки актив-ній державній підтримці 
культури власного народу. відкритість 
до суч-асної культури і водночас 
стійкий кон-серватизм (у позитивному 
його значе-нні) традиційно демонструє 
великоб-ританія.

українська культура, маючи за 
пе-ріод свого тисячолітнього розвитку 
досягнення світового рівня, вийшла з 
недавнього тоталітарного та бездер-
жавного минулого неповною. На рівень 
її розвитку й особливості функціо-
нування  негативно впливали такі соціо-
культурні реалії та політичні чинники 
минулого: 

- існування її на маргінесі культ-
урної політики чужих держав, функці-
онування в межах чужого культурного 
простору та чужого мовного режиму;

- процес духовного занепаду, що 
розпочався підпорядкуванням україн-
ської церкви москві у 1696 році та мас-
ове переміщення інтелектуальної еліти 
до росії й перетворення україни на 
провінційну область "з великим 
історичним минулим", з недорозвину-
тою інфраструктурою культурного 
життя;

- фізичний терор проти україн-
ської інтелігенції - як великомасштабна 
далекосяжна акція, що вела до 
духовного спустошення народу, маргі-
налізації української культури.

унаслідок лінгвоцидної і культуро-
цидної політики колоніальних властей 
українській культурі було цілеспрямо-
вано прищеплено комплекс меншовар-
тості, національно-культурної непов-
ноцінності, з яким вона увійшла в третє 
тисячоліття, позначене нівеляційно-
руйнівними процесами уніфікації та 
глобалізації. цей своєрідний сучасний 
"культурний імперіалізм", який 
засобами мас-медіа проголошується 
єдинодемократичним і перспективним, 
становить пряму загрозу культурно-
національній ідентичності. від-
повідаючи на виклики світових інтегра-
ційних процесів, все ж, щоб остаточно 
не втратити своєї культурно-
національної ідентичності, запере-

чуваної століттями неволі і загроженої 
сучасними космополітичними тенд-
енціями україні слід виробити систему 
державних заходів на підтримку 
національної культури, на дбайливе 
виявлення, облікування і збереження її 
здобутків, на засвоєння кожним 
громадянином національного культур-
ного досвіду та його модернізацію. 
відтак набуває актуальності потреба 
збалансування власної культурно-
національної ідентичності і реалій 
постіндустріального світу.

українська культура досі terra 
incognita для сучасного пересічного 
українця. Набутки власної культури, 
національні культурні обрії ще належно 
не осягнуті українською людиною; не 
створено самодостатнього українського 
культурно-інформацій-ного та 
духовного простору. українство й до 
нині незахищене своєрідним 
культурним полем перед загрозою 
розчинення в чужих культур-них 
системах. 

украй складний історичний та суспільно-
політичний контекст форму-вання 
українського культурного прос-тору 
жорстоко регламентував не лише характер, 
особливості функціонування та досягнення 
української культури в минулому, а й 
детермінує її реальний сьогоднішній стан, 
пояснює позитиви і недоліки, здобутки і 
втрати. з огляду на цей контекст 
увиразнюється одно-значний факт, що, 
усупереч багатові-ковій протидії розвитку 
української культури, "придушення її всіма 
засо-бами чужої держави", вона все таки 
засвідчила свою життєздатність як на рівні 
народнокультурної традиції, так і 
професійного мистецтва. у першому 
випадку йдеться про довершені 
народномистецькі зразки виробів народного 
мистецтва, про сакральну  архітектуру та 
житлове будівництво, одяг та уснопоетичну 
творчість - власне про всі складники 
етнокультури, які за умов відсутності 
державних механізмів збереження етносу і 
його культурно-національної самобутності 
виконували етноінтегративну і 
етнозберігаючу роль. 

в україні саме народна культура 
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була чи не єдиним фактором націо-
нального самоствердження, виконувала 
функції національної школи і релігії, 
була засобом крізьвікових контактів і 
передачі етнокультурної інформації. 
завдяки безперервному живому побу-
туванню традиційної культури, наро-
дне середовище спромоглося зберегти 
відчуття національної окремішності, 
"жертовно живити національно-
визвольні змагання народу на різних 
етапах історії, стихійно протидіяти 
асиміляційній політиці окупаційних 
режимів", висувати нові й нові покоління 
національно-свідомої інтел-ігенції, 
учених і мистців натомість 
зденаціоналізованої еліти. Невтрачена 
здатність породжувати нові культуро-
творчі сили, плекати і відроджувати в 
нових виявах національно-мистецькі 
традиції є свідченням життєстійкості 
народної складової національної 
культури. 

у добу незалежності українська 
культура увійшла як самодостатня 
національноувиразнена система духов-
них цінностей, розвинутої народної 
творчості та професійних мистецтв, 
високої академічної культури. водно-
час вона відрізняється від сучасної 
культури державних народів непо-
внотою своєї структури, часто - 
провінційністю виконавської манери, 
ідей і змісту.

сучасні трансформації в сфері  
культури позначилися на ідеологічно-
світоглядній, організаційно-правовій та 
фінансово-економічній її складових. 
аналізуючи специфіку перехідного 
періоду, усвідомлюємо вагу цих 
існуючих складнощів і проблем, 
осмислення яких із необхідністю 
передбачає окреслення української 
специфіки як у контексті недержавного 
історичного минулого, тягара 
колоніальної спадщини, так і неодно-
значної сучасної суспільно-політичної 
ситуації в країні, ускладненої 
розбалансованою економічною систе-
мою, домінуванням у політиці та 
економіці корпоративних інтересів 
клановоолігархічних структур над 
зага-льнонаціональними інтересами, 

глоба-лізаційними викликами західного 
світу.

культуротворення в сучасній 
україні потерпає також від тіньових 
аспектів сучасного українського ринку, 
що характеризується недорозвиненістю 
українського підприємництва, цині-
чною експансією іноземного проду-
цента, який на ґрунті української 
культури виявляє чітке антиукраїнське 
спрямування, зміцнюючи русифікатор-
ські тенденції.

проте, попри складний сучасний 
економічний і суспільно-політичний 
контекст, українська культура має й 
певні позитивні зрушення. пос-
лаблення прямого диктату адміні-
стративних органів і звільнення 
ініціативи знизу, поява альтернативних 
можливостей інвестування мистецьких 
проектів, ліквідація обмежень у 
творчості, видавничій справі, пересу-
ванні, художніх об'єднаннях умож-
ливили організацію приватних галерей, 
антикварних салонів і музеїв, спри-
чинили вибух виставкової діяльності, 
появу десятків незалежних художніх 
часописів і зростання кількості виданих 
книжок, інтенсифікацію художньо-
мистецького життя загалом.

свобода слова й думки, вільний доступ 
до раніше прихованої інформації, легалізація 
табуйованих попередніми режимами 
персоналій і національних за суттю 
мистецьких явищ сприяли заповненню так 
званих існуючих "білих плям", оновленню і 
розширенню тема-тичних обріїв української 
культури та актуалізації українського 
історичного, суспільно-політичного і 
мистецькокуль-турного досвіду - 
замовчуваного і забороненого за часів 
бездержавності. тобто йдеться про реалії, 
котрі якісно змінили картину сучасного 
культурного буття нації, додали йому нових 
сил, сформували резерви для подальшого 
розвитку. 

передусім до зазначених позитивів 
спричинилися державні заходи у сфері 
культури: реформування системи 
організації культурного життя; окрес-
лення пріоритетів державної культур-
ної політики; створення необхідної 
правової бази функціонування закладів 
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культури. у рамках "основ законо-
давства україни про культуру" було 
прийнято низку законів, що регламен-
тували організаційні засади та 
функціонування конкретних галузей 
культури. зокрема, було прийнято 
закони "про музеї та музейну справу в 
україни", "про охорону культурної 
спадщини", "про бібліотеки та бібліо-
течну діяльність в україні" та ін. 
Національною академією наук була 
розроблена "концепція гуманітарного 
розвитку", в якій означено основні 
пріоритети і у сфері мистецтвознавства 
та культурології, окреслені механізми 
та шляхи подолання кризового стану 
розвитку української культури.

сучасна україна - це багата і 
неповторна фольклорна культура 
(пісенна, інструментальна, танцюва-
льна), але, на жаль, спримітизована 
радянським трибом життя та спро-
фанована сучасними змІ як "хуто-
рянська" і "шароварницька". Не дивно, 
що в суспільній свідомості українська 
етнокультура не достатньо поцінована. 
проте ефективне використання набу-
тків національної культури та етно-
графічної спадщини, зокрема, має стати 
важливим аспектом розвитку 
гуманітарної сфери. проблеми екології 
етнокультурної спадщини займають 
поважне місце і в програмах між-
народних культурологічних та пам'я-
ткоохоронних організацій. На 
реалізацію рекомендацій конференції 
ЮНеско по збереженню традиційної 
культури і фольклору було проведено 
низку наукових регіо-нальних і 
субрегіональних семінарів: у стражниці 
(Чехія, 1995) для країн центральної і 
східної Європи; у мехіко (мексика, 
1997) - для країн латинської америки і 
карибського басейну; у токіо (Японія, 
1998) - для країн азії; у йоенсуу 
(фінляндія, 1998) - для країн західної 
Європи; у ташкенті (узбекистан, 1998) 
- для кра-їн центральної азії кавказу; 
в аккрі (гана, 1999) - для африканського 
регіону; у Новій каледонії, (ліван, 1999) 
- для арабських країн. На конференції 
"глобальна оцінка реко-мендацій 1989 
р. по збереженню традиційної культури 

і фольклору: можливості на місцях і 
міжнародне співробітництво" 
(вашингтон, 1999), було розроблено 
загальний план заходів по збереженню 
і відродженню нематеріальної 
культурної спадщини. 

в констатуючій частині цього доку-
мента зроблено акцент на особливій 
природі і значенні традиційної культ-
ури і фольклору як невід'ємної скла-
дової спадщини людства, якій має 
належати чільне місце в житті сучасного 
суспільства. мова йде про те, що 
благополуччя носіїв традиційної 
культури, потенціал і чисельність яких 
потерпають від тотальних переселень, 
руйнації природного середовища 
проживання, нав'язування чужої 
філософії, витіснення на маргінеси 
суспільно-економічного буття, повинні 
бути в центрі національної і міжна-
родної політики в галузі культури.

у резолюції цієї авторитетної 
конференції етнокультура розгля-
дається як ефективна противага руй-
нації довкілля, акцентується доконеч-
ність впровадження системи державних 
заходів  (у вигляді проектів і програм), 
спрямованих на громадське визнання 
етнокультури, на забезпечення гідного 
життя носіям-охоронцям національної 
традиційності, "розробку й прийняття 
етичних кодексів, які б забезпечували 
належне і дбайливе відношення до 
традиційної культури і фольклору".

створення сприятливих передумов 
для відродження і розвитку етно-
культурної традиції у сфері культури 
україни сприятиме оздоровленню 
ду-ховності народу, гармонізації між-
національного спілкування.

культурне розмаїття є важливим 
соціокультурним адаптативним меха-
нізмом. відтак підтримка та заохочення 
культурної диверсифікації у всіх її 
формах - завдання великої державної 
ваги. Чим більше культурно 
диверсифікована система, чим більше 
вона має варіантів і альтернативних 
ф о р м  м а т е р і а л ь н о г о 
життєзабезпечення і, що важливо 
підкреслити, духовних структур 
психологічного комфорту, включно з 
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найрізноманітнішими гро-мадськими 
інституціями і формами колективного 
дозвілля, тим вища життєстійкість 
такої системи. отже, мова йде не лише 
про актуальність і значимість 
збереження матеріального, а й, що не 
менш важливо, духовного розмаїття 
національної культури.

культурне надбання народу - це 
фундамент її національної самобутності 
і національної самоідентифікації. тому 
сьогодні, коли молода держава торує 
шлях до визнання, ретельне дослід-
ження та накреслення шляхів повер-
нення в україну величезної, розпо-
рошеної по світах частини її культурної 
спадщини є справою надзвичайно важ-
ливою. до українських культурних 
цінностей за кордоном відносимо вироби 
мистецтва і предмети побуту часів 
київської русі та різних археологічних 
культур із території україни, цінності, 
пов'язані із цер-ковним життям, а 
також вироби народ-ного мистецтва.

проблема реєстрації та пошуку 
втрачених пам'яток, дослідження мож-
ливостей повернення їх в україну - це 
справа загальнодержавна. у нас 
донедавна практично не велися 
підрахунки загального фонду історико-
культурної спадщини, не порушу-
валися питання фінансового еквіва-
лента втраченого, хоча в інших країнах 
відповідні установи десятиліттями 
ретельно фіксували й досліджували 
втрати свого культурного надбання. 
Щоб надолужити прогаяне в цій сфері 
та охопити науковими дослідженнями 
величезну кількість українських 
пам'яток, які з різних причин перебу-
вають за межами нашої країни, потрі-
бна копітка праця.

На рівні відповідних державних 
структур роботу слід розгорнути у двох 
напрямках:

а) напрацювання (із залученням 
міжнародного досвіду) належної націо-
нальної правової бази;

б) створення загальнонаціонального 
реєстру втрачених культурних пам'яток, 
котрий, має містити по змозі, окрім описів, 
також ілюстративний ряд.

потрібно, незважаючи на небажання 

і неготовність наших сусідів, і перед-
усім росії, вести діалог про умови і 
терміни повернення пам'яток, 
не-обхідна вивірена і наступальна 
позиція держави у відстоюванні справи 
повернення вилучених за часів без-
державності з музеїв та церков україни 
і вивезених за кордон цінностей.

упродовж останніх років у пресі 
з'явилася низка публікацій, що свід-
чать про вкрай незадовільний стан 
охорони пам'яток археології. тисячі 
стародавніх поселень, городищ, моги-
льників, які після розпаювання і 
приватизації землі опинилися в межах 
приватних володінь і по суті виявилися 
відчуженими в держави, систематично 
руйнуються внаслідок неконтро-
льованої господарської діяльності. Ще 
більшої шкоди цій категорії пам'яток, 
які представляють величезний пласт 
історичної спадщини українського 
народу, завдає злочинна діяльність так 
званих "чорних" археологів. особливого 
розмаху ці розкопки набули в південних 
областях україни і в криму. спроби 
громадськості привернути увагу до 
вирішення цієї проблеми не мають 
успіху: органи внутрішніх справ 
реагують на сигнали про незаконні 
розкопки вже після їх завершення та 
фактичної руйнації пам'яток. боротьба 
із "чорними" археологами, озброєними 
новітніми технічними засобами, силами 
громад-ськості є нерівною. в україні 
має місце напівлегальний обіг речей, 
добутих під час незаконних розкопок; 
сформовано їх ринкові ціни. з'явилися 
заможні колекціонери, які скуповують 
ці речі для своїх колекцій. такі приватні 
зібрання за багатством експонатів іноді 
перевершують фонди державних 
музеїв.  

На нашу думку, громадськість має право 
вимагати від влади певних контролюючих, 
обмежувальних, заборонних і власне превентивно-
захисних заходів, спрямованих на захист 
культурної спадщини, обстоювання національних 
(автохтонних) символів, які підтримують 
природній спосіб і ритм життя нації.

Необхідно відкорегувати закони, в яких 
ідеться про охоронні функції щодо куль-
тури та культурної  спадщини. подальший 
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розвиток національної культури немо-
жливий без державного протекціонізму. 
потрібно забезпечити розробку і прийняття 
відповідної загальної та цільових програм, 
які б окреслили пріоритети і визначили 
оптимальні співвідношення між націо-
нальним і іншонаціональним культурним 
продуктом. Національна програма розвитку 
культури повинна містити заходи на 
гарантування культурної безпеки україни, 
на мінімізацію неминучих культурних 
утрат в умовах глобалізації, на виявлення, 
збереження та підтримку пам'яток 
етнокультурної спадщини. 

у системі державних пам'ятко-
охоронних установ чільне місце 
посідають музеї, що виконують важ-
ливі соціально-культурні та науково-
освітні функції. сучасний процес 
національно-культурного відродження 
в україні передбачає істотне зростання 
їхньої ролі в культурно-виховному 
процесі, у поширенні об'єктивних знань 
про мистецькі здобутки, етно-генез, 
історію народу та своєрідність його 
етнокультури, у поглибленні 
етнокультурної поінформованості 
ши-рокого суспільного загалу.

Історико-краєзнавчі, етнографічні 
та художні музеї україни, виступаючи 
важливими центрами пропаганди 

наукових історико-етнографічних 
знань про самобутність національної 
ку-льтури, сприяють піднесенню рівня 
національної самосвідомості і гідності, 
формуванню естетичних смаків. 
водночас, пропагуючи пам'ятки 
народної культури етнічних груп 
україни, музеї зміцнюють взаємо-
розуміння та довіру між ними та корі-
нним етносом.

суспільно вагомою є роль музейних 
закладів і як важливих пам'ятко-
охоронних центрів, употужнюється 
науковий джерелознавчий потенціал 
колекційних фондів - основи наукових 
історичних та етнокультурних знань. 
цінність колекційних фондів для 
науково-дослідних робіт загально-
визнана. до того ж, у зв'язку з тенден-
цією звуження сфери побутування 
традиційної культури, значення 
музейного колекційного фонду, 
зо-крема інформативного потенціалу 
музеїв-скансенів, у сучасному науково-
освітньому процесі та культурно-
національному житті держави 
зростатиме. 
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світ ло вод ський місь кий кра єз нав-
чий му зей по рів ня но мо ло дий. Як 
му зей на кім на та був за по чат ко ва ний у 
1970 р., а як зак лад куль ту ри зі шта том 
(2 чол.) став фун кці о ну ва ти із сер пня 
1990 р. І в цьо му ж ро ці одер жав ок ре-
ме при мі щен ня (близь ко 100 м2). та 
незва жа ю чи на це, сьо год ні вже мож на 
го во ри ти, що ми ма є мо пев ні нап ра цю-
ван ня в на у ко во- дос лід ниць кій, по шу-
ко вій, по пу ля ри за тор ській ді яль нос ті. 
зок ре ма, му зей провадить ве ли ку 
ро бо ту із про па ган ди ре ме сел краю, 
ужит ко во го мис тец тва.

уже ста ло доб рою тра ди ці єю му зею 
зус трі ча ти гос тей із да ле ко го за ру-
біж жя в на ці о наль но му одя зі,  а со роч-
ка, край ка і на мис то спо кон ві ку є 
сі мей ною ре лік ві єю.

у на шо му міс ті, на жаль, від сут ній 
ху дож ній са лон. то му му зей час від 
ча су го тує вис тав ки ро біт су час них 
майс трів де ко ра тив но- у жит ко во го 
мис тец тва: пи сан ка рів, ви ши валь-
ниць, ляль ка рів, гон ча рів. при ба жан-
ні від ві ду ва чі му зею мо жуть от ри ма ти 
ко ор ди на ти то го чи ін шо го майс тра. у 
нас пос тій но по пов ню єть ся кар то те ка 
“ру ко мес ни ки краю”, в якій уже по над 
сот ні пер со на лій.

під час ві зи ту до світ ло водська в 
рам ках прог ра ми “пар тнерс тво гро мад” 
аме ри кан ця ук ра їн сько го по ход жен ня 
во ло ди ми ра ду ди ча та ко ор ди на то ра 
прог ра ми гейл ре корд вда ло ся до сяг ти 
до мов ле нос ті про участь світ ло вод ських 

майс трів у мис тець ко му яр мар ку в м. 
спрін філд (штат Іл лі нойс сШа). у скла-
ді твор чої де ле га ції, яка в 2003 р. здій-
сни ла по їз дку до сШа, бу ла і оле на 
Шань гі на, го ло ва гро мад сько го об’єд-
нан ня “доб ра да”. Її, мож на ска за ти, як 
пи сан кар ку від крив наш му зей. у 1999 
р. у му зеї бу ло ор га ні зо ва но вис тав ку 
“ко тить ся пи сан ка че рез ві ки...”

зас лу го вує на ува гу й та ка фор ма 
ро бо ти, як про ве ден ня вис та вок ро біт 
майс трів де ко ра тив но- у жит ко во го 
мис тец тва в пар ку куль ту ри та від по-
чин ку ім. т. г. Шев чен ка під час про-
ве ден ня за галь но місь ких свят. Їх учас-
ни ка ми бу ли майс три- ки ли мар ни ці, 
ло зоп ле тіль ни ки, майс три з об роб ки 
де ре ва. І хо ча та ка вис тав ка три ває 
ли ше один день, во на на дов го 
за пам’ято ву єть ся гля да чам, а для 
учас ни ків є сти му лом для по даль шої 
пра ці, рек ла мою їх ніх ро біт.

пе ре важ на біль шість учас ни ків 
за хо дів, які про ва дить му зей, – лю ди 
стар шо го по ко лін ня. для них ду же 
важ ли ве спіл ку ван ня. так ми при-
йшли до про ве ден ня на ро доз нав чих 
те ма тич них по си де ньок з цик лу 
“скар би ста рої скри ні”. Най вда лі ши-
ми бу ли: “со роч ка мо єї ро ди ни”, в 
прог ра му яких вхо ди ли вис тав ка з 
фон дів му зею і при ват них зіб рань, 
роз по відь про со роч ку, блок пі сень 
про со роч ку, що їх ви ко ну ва ли як са мі 
майс три, так і учас ни ки ху дож ньої 
са мо ді яль нос ті.

наУкове вИданнЯ

по Шу ко ва І На у ко во- дос лІд Ниць ка ро бо та  
свІт ло вод сько го мІсь ко го кра Єз Нав Чо го музеЮ 

кІ ро вог рад ськоЇ об лас тІ

Îëü ãà Àáîë ìà ñî âà (ì. Ñâ³ò ëî âîäñüê) 
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о. абол ма со ва

до дня свя тої вар ва ри бу ло про ве-
де но по си день ки “свя та вар ва ра Ісу-
су ри зи ши ла і нас нав чи ла”. кож на 
учас ни ця зіб ран ня бу ла одяг не на в 
одяг, який влас но руч оз до би ла. крім 
зна йомс тва з му зей ни ми ви ши ван ка-
ми, при сут ні по ка за ли свої до роб ки, 
оз на йо ми ли ся з но вин ка ми лі те ра ту-
ри, мог ли за по зи чи ти узо ри, об го во-
ри ти ту чи ін шу ро бо ту.

у на шо му міс ті про жи ває ко лиш ня 
ху дож ни ця міс це во го ке ра міч но го 
за во ду ма рія Нап рі єн ко ва. сво го ча су 
во на пра цю ва ла на ки їв ській фаб ри ці 
хус ток, тож на по си день ки “хус тка 
мо го ро ду” во на при нес ла ес кі зи сво їх 
хус ток і хус тку, яку ви го то ви ла тех ні-
кою “ба тик”. де монс тру ва ла при сут-
нім і зраз ки хус ток, які ви го тов ля ли ся 
на фаб ри ці в пав лов ськім по са ді ще в 
кін ці по за ми ну ло го сто літ тя. те тя на 
Іг на то ва сла вить ся в міс ті як майс три-
ня тон ких ба тис то вих, оз доб ле них 
ме ре жи вом хус ток, яки ми покри ва-
ють го ло ви у хра мі. 

ко лек ція но со вих хус ток гра фа 
Ше ре ме тьє ва на лі чу ва ла по над 380 
ви ро бів. ва лен ти на пав лен ко і га ли на 
дзю ба про де монс тру ва ли при сут нім 
свої ви ро би, які, без пе ре біль шен ня, 
мог ли б склас ти кон ку рен цію і граф-
ським. пе ре пус ткою на зіб ран ня бу ла 
хус тка. тож фо тог ра фія збе рег ла не 
ли ше об лич чя тих, хто був учас ни ком 
по си де ньок, а і їх ні чу до ві хус тки. 
те тя на Іг на то ва оз доб лю ва ла ви ро би з 
криш та лю на за во ді в гусь- хрус таль-
но му. а в на шо му міс ті во на доб ре зна-
на майс три ня ви ши тих об ра зів. по чи-
на ло ся ж усе з то го, що му зей оз на  йо-
мив її з ма те рі а ла ми про ви шив ки 
дмит ра бла жі йов сько го в жур на лі 
“На род на твор чість та ет ног ра фія”. 
му зей на вис тав ка “ли ки свя тих ру ка-
ми майс три ні” бу ла по ка за на на міс-
це во му те ле ба чен ні та зро би ла її ге ро-
ї ню ві до мою й ша но ва ною.

до всес віт ньо го дня му зе їв у 2002 
р. бу ло про ве де но вис тав ку “ме ре жи-
во жит ньо го ди ва”, де свої ви ро би про-
де монс тру ва ла ро ди на бу рав це вих. 
це 24 кар ти ни, ма те рі а лом для ви го-
тов лен ня яких бу ла жит ня со ло ма. тут 

же на вис тав ці зас лу же на ху дож ни ця 
ук ра ї ни ан ге лі на жда но ва да ла слуш-
ні по ра ди що до по бу до ви ком по зи ції 
кар ти ни. Най мо лод ша пред став ни ця 
ро ди ни, те тя на бу рав це ва, по ді ли ла-
ся сво ї ми сек ре та ми в об роб ці со ло ми, 
роз по ві ла при сут нім про те, як на род-
жу ють ся її ро бо ти, по ді ли ла ся пла на-
ми на май бут нє.

так уже скла ло ся, що біль шість 
учас ни ків му зей них за хо дів – це пред-
став ни ки жі ноц тва. цьо го ро ку ор га ні-
за ція “жі но ча гро ма да” де монс тру ва-
ла свої ви ро би. до жі но чо го свя та бу ла 
влаш то ва на вис тав ка “жін ки і кві ти”. 
ви шив ка хрес ти ком і глад дю, ма шин-
на, руч на; кві ти ви го тов ле ні гач ком і 
спи ця ми, тех ні кою фрі во лі те, кві ти на 
пи сан ках, ап лі ка ції та ви ти нан ки, кві-
ти з бі се ру, тка ни ни, пір’я, плас ти лі-
ну, на фар фо рі, обе ре ги з ви ко рис тан-
ням кві тів- су хос то їв. вис тав ка екс по-
ну ва ла ся про тя гом мі ся ця, ма ла рек-
ла му на те ле ба чен ні, ра діо, у міс це вій 
пре сі.

ви хо ван цям ди тя чо го сад ка № 22 
на дов го за пам’ята ло ся свя то “хай 
снить ся вам, ді ти, ба бу си на каз ка...”, 
де йшло ся не ли ше про каз ки в пря мо-
му ро зу мін ні цьо го сло ва, а й про обе-
ре ги ди тинс тва, зроб ле ні ру ка ми ма ми, 
ба бу сі.

му зей праг не по пу ля ри зу ва ти 
ро бо ти де ко ра тив но- у жит ко во го мис-
тец тва як із влас них фон дів, так і 
су час них майс трів і на об лас но му рів-
ні. так, 1993 ро ку в пер шо му об лас но-
му кон кур сі пи сан ка рів бра ла участь 
лю бов мам чен ко, яка ста ла ла у ре а-
том. Що ро ку ми от ри му є мо від неї 
по да рун ки- пи сан ки. цьо го ро ку ці 
ви ро би прис вя че ні 50-річ чю по чат ку 
бу дів ниц тва гес і се ли ща гід ро бу дів-
ни ків. у пла нах учи тель ки- пен сі о нер-
ки – те ма ти ка ку ру ків ської бит ви, що 
від бу ла ся 380 ро ків то му на те ре нах 
на шо го краю.

від зна ча ю чи 190 річ ни цю з дня 
на род жен ня та ра са Шев чен ка, ми 
під го ту ва ли вис тав ку “Шев чен ко в 
мо є му жит ті”, де де монс тру ва ли ся 
ви ши ті пор тре ти коб за ря. а на об лас-
ну вис тав ку- кон курс бу ли по да ні крім 
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ви ши ва нок ма йї пась ко ме да лі зна но-
го не ли ше в міс ті, а й в ук ра ї ні, 
в’ячес ла ва по по ва. упер ше на об лас-
но му рів ні бу ло за яв ле не мис тец тво 
ви го тов лен ня фі гу рок із со ло но го тіс та 
“му ко сол” лю бо ві двор цо вої. усі світ-
ло вод ські майс три від зна че ні на го ро-
да ми орг ко мі те ту.

спів пра цю ю чи з майс тра ми, му зей 
по пов нює свої фон ди но ви ми екс по на-
та ми. так, екс по на та ми му зею ста ли 
ви ши тий герб міс та і ви ши тий пор трет 
бог да на хмель ниць ко го. геть ман 
пе ре бу вав у в’яз ни ці міс та кри ло ва, 
яке є по пе ред ни ком світ ло вод ська.

у фон дах світ ло вод сько го кра є-
знав чо го му зею збе рі га ють ся ксе ро ко-
пії руш ни ків, влас ни ком яких є один із 
кра щих му зе їв об лас ті – за ха рів ський 
кра єз нав чий му зей. сво го ча су наш 
му зей ор га ні зо ву вав вис тав ку “І на 
тім руш ни ко ві...” із фон дів сіль сько го 
му зею. вис тав ка за кін чи ла ся, а ін те-
рес до ви ши ва нок за ха рів ських майс-
трів не змен шив ся. І щоб наб ли зи ти 
се ло до міс та, ми й зро би ли ко пії цих 
руш ни ків.

у ми ну ло му наш край славився 
майс тра ми з об роб ки гра ні ту, пок ла ди 
яко го ви хо дять тут на по вер хню у виг-
ля ді та бу ри щан сько го ми су. у фон дах 
му зею є гар ман, ви го тов ле ний міс це-
ви ми майс тра ми. ста ре місь ке кла до-
ви ще ого род жу ють гра ніт ні стов пчи ки, 
ви го тов ле ні на поч. хх ст. для вос кре-
сен ської цер кви Но во ге ор гі їв ська. 
буль вар ний уз віз міс та – од не з най-
кра си ві ших місць від по чин ку го ро дян і 
гос тей світ ло вод ська. він ви ко на ний 
міс це ви ми майс тра ми- ка ме но те са ми. 
у кра єз нав чій лі те ра ту рі це пи тан ня 
не бу ло уза галь не не. На тра ди цій ній 
об лас ній на у ко во- прак тич ній кон фе-
рен ції, яку ми ну ло го ро ку про во ди ли 
Інсти тут піс ля дип лом ної під го тов ки 
вчи те лів і куль ту ро ло гіч не то ва рис тво 
“ой ку ме на”, вис ту пи ла уче ни ця шко-
ли № 3 со ку рен ко Ні на. Її дос лід жен-
ня бу ло по бу до ва не на спо га дах ста ро-
жи лів, кот рі ще пам’ята ють ар тіль 
“гра ніт”, яка ді я ла в та бу ри щі.

три ва лий час му зей під три му вав 
зв’яз ки з по е том- зем ля ком вік то ром 

со ко ло вим і йо го сім’єю. але ли ше піс-
ля смер ті вік то ра вік то ро ви ча ста ло 
ві до мо, що йо го дру жи на і хра ни тель-
ка ар хі ву ма йя мі щен ко во ло діє тех-
ні кою фрі во лі те і має со лід ну ко лек-
цію ро біт. пла ну ва ло ся, що при му зеї 
ді я ти ме шко ла, де мож на бу ло б нав-
ча ти ся цьо му мис тец тву. про те в 
зв’яз ку з від’їз дом майс три ні з міс та 
ці пла ни не здій сни ли ся, але вис тав ку 
ро біт бу ло про ве де но.

у 20-х ро ках ми ну ло го сто літ тя в 
се лі ску бі їв ці (сьо год ні це зо на во до-
схо ви ща) ді яв смо ло кур ний за вод. син 
майс тра цьо го за во ду ві та лій та ра-
нець не ли ше пе ре дав му зею сві доц тво 
сво го бать ка про за кін чен ня кур сів 
смо ло ку рів і одер жан ня зван ня майс-
тра- смо ло ку ра, а й роз по вів про те, як 
ді яв за вод, яку про дук цію ви пус кав.

Наш му зей спів пра цює з ко лек ти-
ва ми ху дож ньої са мо ді яль нос ті міс та. 
від жи тель ки міс та кра си лич Єли за-
ве ти (1907 р. н.) ми за пи са ли близь ко 
двох со тень пі сень. за оцін ка ми Інс ти-
ту ту фоль кло ру і ет ног ра фії, во ни 
“ста нов лять ін те рес”. ми з ра діс тю 
по ді ли мо ся ма те рі а ла ми з усі ма 
ба жаю чи ми. особ ли во з ти ми, хто 
ви ко нує піс ні. 

На ше міс то ін тер на ці о наль не. йо го 
бу ду ва ло ба га то ро сі ян, то ж ми за пи-
су є мо і ро сій ський фоль клор. а від 
най ста рі шої учас ни ці то ва рис тва 
єв рей ської куль ту ри та ми ло сер дя 
“міц ва” еті сте цен ко (1910 р. н) за пи-
са ли єв рей ські на род ні піс ні та спо га-
ди. го то ві пе ре да ти і цей ві де о ма те рі-
ал.

му зей праг не не ли ше за пи су ва ти 
на род ні об ря ди, тра ди ції, міс це ві при-
мов ки, при по від ки, а й по пу ля ри зу ва-
ти їх се ред ши ро ко го за га лу.

так, май же ці лий рік на сту дії міс-
це во го те ле ба чен ня тран слю ва ла ся 
пе ре да ча “лю бій ма ле чі про му зей ні 
ре чі”, де в іг ро вій фор мі роз по ві да ло-
ся про пред ме ти по бу ту, зна ряд дя 
пра ці, ре мес ла, еле мен ти на род но го 
кос тю ма.

до дня му зею на му зей но му под-
вір’ї бу ло влаш то ва но свят ко ве дійс-
тво з об ря дом за ко пу ван ня ка ші з де я-

по ШУ ко ва І на У ко во дос лІд нИць ка ро бо та 
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о. абол ма со ва

ки ми еле мен та ми, яких не має у ві до-
мих нам ет ног ра фіч них дже ре лах, і 
які бу ло за пи са но в с. анд ру сів ка від 
Шу лі ки мот рі ва си лів ни.

Наш му зей на дає до по мо гу в на пи-
сан ні ре фе ра тів, по ві дом лень, кур со вих 
і дип лом них ро біт. так, ма те рі а ли, зіб-
ра ні му зе єм, бу ло ви ко рис та но в пра-
цях “то по ні мі ка на шо го краю”, “На род-
ний одяг се ред ньої Над дніп рян щи ни”, 
“фоль клор на скар бни ця краю”.

спо ді ва є мось, що з роз ши рен ням 
шта ту му зею і йо го при мі щен ня, збіль-
шен ням кош то ри су фор ми ро бо ти роз-
ши рять ся, і яко мо га біль ше кра ян змо-
жуть до лу чи ти ся до на род но го мис-
тец тва.

док лад ні ше про ро бо ту му зею мож-
на про чи та ти в пуб лі ка ці ях о. абол-
ма со вої: абол ма со ва о. від гук ніть ся, 
на род ні уміль ці // Над дніпр. прав да. 
– 1992. – 22 серп.; її ж. за бі гав чов ник 
від тіль... // сіль ські віс ті. – 1999. – 25 
лис топ.; її ж. кар тин ки з вис тав ки // 
світ ло водськ веч. – 1992. – 9 ве рес.; її 

ж. “ко тить ся пи сан ка че рез ві ки...” // 
там са мо. – 25 квіт.; її ж. ли ки свя тих 
– ру ка ми майс три ні // там са мо. – 
1997. – 15 жовт.; її ж. ожи ва ють тра-
ди ції // Над дніп рян. прав да. – 1991. – 
29 січ.; її ж. пта хом пур хає чов ник // 
кі ро вог рад. прав да. – 1999. – 25 лис-
топ.; її ж. “руш ни ки, руш ни ки, то 
ма ту сі ро ки...” // світ ло водськ веч. – 
1992. – 18 лис топ.; її ж. сам бук куш ту-
ва ли? // сіль ські віс ті. – 2002 – 17 січ.; 
її ж. “там, в ткаць кій ар фі, пта хом 
пур хав чов ник...” // На род не сло во. – 
2002. – 14 груд.; її ж. у ду сі на род них 
тра ди цій // світ ло водськ веч. – 1993. 
– 11 лют.; її ж. ук ра їн ські за гад ки: 
крос ворд // там са мо. – 1998. – 24 січ., 
На род не сло во. – 1999. – 28 січ., сіль-
ські віс ті. – 1998. – 13 серп.; її ж. уро ки 
різ двя них свят // На род не сло во. – 
2001. – 23 січ.; її ж. Як ми ко лись 
яр мар ку ва ли // Над дніп рян ська прав-
да. – 1997. – 25 січ., Чо му? – 1999. – 22 
січ.

ткацька техНІка “у переклад”  
На житомирському полІссІ*

Âàëåíòèíà Áîé÷åíêî (ì. Êè¿â)

ткац тво на пів ніч ній жи то мир щи ні 
ще на віть на по чат ку хх ст. бу ло 
од ним з ос нов них ви дів до маш ньо го 
ви роб ниц тва, пов’яза них з ви го тов-
лен ням тка ни ни пе ре важ но для влас-
но го ко рис ту ван ня; різ ної за скла дом 
си ро ви ни, тех ні кою ви ко нан ня, га тун-
ком та приз на чен ням. міс це ві тка лі 
ви роб ля ли тка ни ну кіль ко ма спо со ба-
ми: зви чай ним по лот ня ним пе реп ле-
тен ням пря жі, “пе ре бо ром”, ки ли мо-
вою тех ні кою “у пе рек лад” і ком бі но-
ва ним спо со бом коли по лот ня ну чи 
пе ре бір ну тех ні ку по єд ну ва ли з ки ли-
мо вою. слід заз на чи ти, що при ткан ні 
по лот ня них ви ро бів майс три ні “пе рек-
ла дом” ви ко ну ва ли вик люч но де ко ра-

тив не оз доб лен ня тка ни ни — як 
ло каль не, так і по всій пло щи ні.

виходячи з ін фор ма ції ста ро жи лів 
мож на при пус ти ти, що прис то су ван ня 
“пе рек ла ду” при ви го тов лен ні по бу то-
вої тка ни ни по чи на єть ся з хІх ст. в 
ос нов но му, цією тех ні кою у хІх ст. 
тка ли вов ня ні ки ли ми та один із ви дів 
жі но чо го по яс но го одя гу – за пас ки, 
по ши ре ні в той час се ред за мож но го 
на се лен ня пе ре важ но в се лах, що не 
заз на ли крі пац тва, зок ре ма так зва-
них шля хет ських.

зав дя ки тех ніч ним при йо мам 
“пе рек ла ду”, кот рі дозволяли вво ди ти 
в ор на мен ти ку тка ни ни різ ні за ри сун-
ком і мо ти ва ми ху дож ні еле мен ти, 
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ткацька теХнІка “У переклад”  на жИтомИрськомУ полІссІ

ба га то ко лір ність, а та кож зав дя ки 
са мій фак ту рі “пе рек ла ду”, ця ткаць-
ка тех ні ка бу ла най ці ка ві шою і най ха-
рак тер ні шою для жи то мир щи ни. 
спро буємо дос лі ди ти са ме зас то су-
ван ня ки ли мо вої тех ні ки “у пе рек лад” 
при до маш ньо му ви го тов лен ні   по бу-
то вої тка ни ни та жі но чо го по лот ня но-
го одя гу (в лі те ра ту рі це питання роз-
гля ну те непов но).

тка ли тка ни ну з пря жі, ви го тов ле-
ної з міс це вої си ро ви ни. при род но- 
клі ма тич ні умо ви жи то мир щи ни, як і 
вза га лі по ліс ся, спри я ли ви ро щен ню 
льо ну, ко но пель. го лов ною си ро ви ною 
був льон. сі я ли вес ною, як і хліб, і 
на би ра ли насіння ру кою з фар ту ха 
або ко роб ки і роз сі ва ли по по лю. ра зів 
зо два за лі то йо го про по лю ва ли, виз-
на ча ючи стиг лість за ко льо ром рос ли-
ни. “у сер пні льон бра ли в сніп ки” – 
рва ли ру ка ми, в’яза ли сно поч ки і ста-
ви ли в куч ки су ши ти (за гарної по го ди 
йо го про су шу ва ли три   чо ти ри дні). 
ко ли льон ви сохивав, зво зи ли на тік 
“об цо пу ва ти пра чем” – об би ва ти 
на сін ня. потім, за гор нув ши його в 
плат, “би ли на олію”.  стеб ла ж на 
кіль ка тиж нів роз сте ля ли по по лю 
“ви ле жу ва ти ся”. ви ле жа ний льон 
зби ра ли, в’яза ли в ку лі по 8–10 сно пи-
ків. пе ред тим, як йо го тер ти, дех то 
до дат ко во про су шу вав його на пе чі 
(звер ху ще нак ри ва ли ряд ном). зно ву 
во лок на би ли пра чем (так ро би ли не 
всі), аби м’як ши ми бу ли, тер ли на тер-
ни ці, трі па ли тре па лом, че са ли на гре-
бе ні й зні ма ли з гре бе ня пря ди во (мич-
ку).

пряс ти по чи на ли в піст (у пи ли пів-
ку): мич ку нак ла да ли на гре бінь і ве ре-
те ном пря ли. Нап ря де ні нит ки змо ту-
ва ли в клуб ки і де рев’яною ло жеч кою з 
дво ма от во ра ми  роз сно ву ва ли на кіл-
ки, вби ті у сті ні (од на дов жи на нас но ва-
ної пря жі на зи ва лася “гу бою”, “гуп-
кою”). потім зні ма ли, змо ту ва ли “лан-
цю гом”, на ви ва ли ос но ву в крос нах. На 
ців ки пря жу мо та ли су каль цем.

тка ли та кож у піст (бе ре зень – кві-
тень) на “сохах” – примітивних го ри-
зон таль них вер ста тах по ши ре них у 
дав ни ну. з хІх ст. се ред міс це во го на се-

лен ня по ча ли по ши рю ва ти ся й більш 
дос ко на лі зна ряд дя: де рев’яна ко ло во-
рот ка для пря дін ня пря жі та го ри зон-
таль ний вер стат “крос на”. ос тов кро сен 
("ста ни на”, “со хи”) скла дав ся з чо ти-
рьох сох, з’єд на них пе реч ка ми. ос но ву 
нак ру чу ва ли на вал ("на вой”), ук ріп ле-
ний зза ду, а го то ве по лот но на “во ро ти-
ло” – вал, ук ріп ле ний спе ре ду. бер до та 
ни ти (крізь них про хо ди ла ос но ва) під-
ві шу ва ли до сте лі. бер до ви го тов ля ли 
за леж но від приз на чен ня тка ни ни. до 
ос нов них час тин кро сен на ле жа ли 
де рев’яні пе да лі “по но жі” то що.

стар ші майс три ні розпо ві да ли, що 
пе ред ткан ням по лот на обов’яз ко во 
доб ре на топ лю ва ли піч, щоб у ха ті 
бу ло теп ло й су хо, “бо, ко ли во ло го, то 
нит по га но хо дить по нит ках і во ни 
де руть ся”. за прик ме тою, аби полотно 
ткалося лег ко, якіс но й швид ко ба жа-
но було, щоб ніх то зі сто рон ніх не 
ди вив ся, як тка ля тче. по п’ят ни цях 
ні я кі ро боти, пов’яза ні зі ткац твом, не 
ви ко ну ва ти. до зволя ло ся тіль ки змо-
ту ва ти пря жу на клуб ки.

ткац твом зай ма лися жін ки. дів чат 
з ди тинс тва нав ча ли усіх про це сів, 
пов’яза ні з да ним ре мес лом, а до ве сіл-
ля во ни вже ма ли влас но руч но під го-
ту ва ти чи ма ло руш ни ків, со ро чок, 
по лот на для ве сіль но го по са гу. сва ти 
так звер та лися до на ре че ної: 

по ка жи, до ню, 
Як ра но вста ва ла,
Чи руш ни ків прид ба ла.

про те справжніми тка ля ми-  майс-
три ня ми (та ких бу ли оди ни ці на се лі) 
ста ва ли тіль ки ті, кот рі вправно во ло-
ді ли тех нікою “у пе рек ла д”, мали при-
род нє від чут тя ком по зи ції ор на мен ту, 
ко льо ру, вміли твор чо підібрати узори 
за своїми са мо бут ні тра ди ції ткац тва. 
мож ли во, са ме то му серед жін ок по бу-
ту ва ла при каз ка:

Не дай ме не, ма ти, ту ди за між,  
де за ти ка ють,
а де по се ре ди ні тчуть.
при ткан ні ки ли мо вою тех ні кою “у 

пе рек лад” піт кан ня прок ла да ли по 

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



14

в. бойЧенко

всій ши ри ні ос но ви су ціль ни ми ря да-
ми або ок ре ми ми еле мен та ми узо рів. 
узо ри пе рек ла да ли вруч ну, ку по ва-
ни ми нит ка ми (“за по лоч чю”, “го рі-
ною”, “луч кою”). у цій тех ні ці мож на 
ви ді ли ти чо ти ри спо со би: “прос тий”, 
“ув’язо вий”, “бе зув’язо вий”, “нак лад-
ний” або “спус ка ний”. ви ко рис то ву-
ва ли як ли ше один з них, так і од ра зу 
кіль ка.

Ïðîñ òèé ñïî ñ³á. влас не, це і є спо-
сіб ткан ня “пе рек ла ду”. ко льо ро ве 
піт кан ня на мо ту ва ли на ос тан ні нит ки 
ос но ви з од но го бо ку, прок ла да ли в зів 
по всій ши ри ні ос но ви, вий ма ли з зі ва 
з дру го го бо ку ос но ви, при би ва ли пря-
жу бер дом, змі ню ва ли роз мі щен ня 
по но жів. вий ня ту нит ку піт кан ня зно-
ву на мо ту ва ли на ос тан ні нит ки ос но-
ви з ін шо го бо ку, прок ла да ли в зів у 
про ти леж но му нап рям ку, при би ва ли 
бер дом і т. ін. тка ли “прос ті” сму ги, 
вузь кі сму ги з дріб них еле мен тів.

Óâ’ÿçî âèé ñïî ñ³á. ко льо ро ве піт-
кан ня на мо ту ва ли на край ні нит ки 
ос но ви з од но го бо ку, прок ла да ли в зів 
по всій ши ри ні пев но го ко льо ро во го 
еле мен та, вий ма ли. Нас туп ну віль ну 
нит ку ос но ви (“чип ля ну нит ку”, 
“ув’яз”, “бо на ній ув’язу ва ли пря жу 
двох ко льо рів”) ув’язу ва ли піт кан ням 
ін шо го ко льо ру по узо ру, прок ла да ли 
в зів, вий ма ли, де пот ріб но і так до кін-
ця. вий ня тим піт кан ням об мо ту ва ли 
край ні нит ки ос но ви, прок ла да ли в зів 
у зво рот но му нап рям ку, вий ма ли бі ля 
“ув’язу”, котрий ув’язу ва ли піт кан-
ням по пе ред ньо го ко льо ро во го еле-
мен та і т. ін. тка ли ор на мен таль ні сму-
ги ге о мет рич но го ри сун ка з ледь 
ре льєф ни ми вер ти каль ни ми об ри са-
ми. ткан ня су ціль не, прак тич не.

Áå çóâ’ÿçî âèé ñïî ñ³á. ко льо ро ве 
піт кан ня прок ла да ли по ши ри ні всіх 
еле мен тів. На кон ту рі узо рів по вер ти-
ка лі піт кан ня двох ко льо ро вих еле-
мен тів не ув’язу ва ли за од ну і ту ж 
нит ку ос но ви, а ув’язав ши ос тан ні 
нит ки ос но ви, прок ла да ли в зів у зво-
рот но му нап рям ку. тка ли ор на мен-
таль ні сму ги ге о мет рич но го ри сун ка з 
чіт ки ми вер ти каль ни ми об ри са ми. 
ткан ня було ма лопрак тич ним, між 

узо ра ми ут во рю ва ли ся щі ли ни.
Íàê ëàä íèé àáî ñïóñ êà íèé ñïî ñ³á. 

прин цип ткан ня бе зув’язо вий з ті єю 
різ ни цею, що піс ля кіль ка ра зо во го 
прок ла дан ня піт кан ня по ши ри ні пев-
них ко льо ро вих еле мен тів край ні нит-
ки ос но ви (з обох бо ків чи з од но го) 
пе ре хо ди ли на нас туп ні, тоб то, од не 
піт кан ня по узо ру “нак ла да ло ся”, а 
ін ше “спус ка ло ся”. тка ли ор на мен-
таль ні сму ги ге о мет рич но го, ге о мет-
ри зо ва но го ри сун ка зі скіс ни ми, зуб-
час ти ми об ри са ми.

та ким чи ном, спо со би ткан ня виз-
на ча ли певне фак тур не й ор на мен-
таль не рі шен ня. вра хо ву ва лася та кож 
прак тич ність спо со бу. Не об хід но заз-
на чи ти, що пе ре лі че ні спо со би ткан ня 
“у пе рек лад” іден тич ні спо со би ткан-
ня тра ди цій них жи то мир ських ки ли-
мів. знач ну час ти ну ві зе рун ків з ки ли-
мів на род ні майс три пе ре нес ли на 
оз доб лен ня тка них по лот ня них ви ро-
бів, ство рив ши та ким чи ном, дещо 
спіль ну ор на мен ти ку.

до ін тер’єр ної тка ни ни сіль сько го 
жит ла на ле жа ли руш ни ки, які ві діг ра-
ва ли чи ма лу роль у по бу ті се ля ни на, 
нас толь ни ки, прос ти рад ла, на во лоч ки. 
руш ни ки за фун кці о наль ним приз на-
чен ням по ді ля ли ся на вжит ко ві (“для 
вти ран ня”, “руч ни ки”, “для по су ду”) 
та де ко ра тив ні (“на об ра зи”, “кіл ко ві”). 
тка ли їх ши ри ною від 30 до 50 см і дов-
жи ною від 150 до 220 см.

ужит ко ві руш ни ки ви го тов ля ли 
для су то до маш ньо го пов сяк ден но го 
ко рис ту ван ня. ок рім пря мо го приз на-
чен ня, ними нак ри ва ли хліб на сто лі, а 
по де я ких се лах у не ді лю – хліб ну 
ді жу, що сто я ла на ла ві на по ку ті; на 
руш ни ка кла ли хліб і дро бо чок со лі. 
руш ни ком нак ри ва ли і сві же ви пе че-
ний хліб, скла де ний на хліб ній по ли ці 
– крі пи ли над по ли цею для по су ду 
то що. тка ли їх як нас толь ни ки й ін шу 
по бу то ву тка ни ну “по лот ном”, “пе ре-
бо ром” – “у хвой ку”, “у ко сич ки” (“у 
ко соч ки”, “у ко си ці”), “у круж ку”, “у 
греч ку”. дав ні ші “руч ні ки” ро би ли 
не оз доб ле ни ми ("пос нень ки ми”) або в 
прос ті пе ре тич ки на кін цях. піз ні ше 
їх по ча ли прик ра ша ти на кін цях 
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“пе рек ла дом” – вузь кою ор на мен-
таль ною сму гою, об ля мо ва ною пе ре-
тич ка ми. ор на мент бу ду ва ли на рит-
міч но му чер гу ван ні не ве ли ких за роз-
мі ра ми узо рів ге о мет рич них, рос лин-
них, зо о мор фних чи ін ших мо ти вів, 
нап рик лад: “кри вуль”, “клу ноч ків”, 
“паль чи ків”, “ку лач ків”, “у кві точ ку”, 
“со ба чок”, “ві ло чок” і ін. На зра зок 
“руч ни ків” тка ли й руш ни ки для по су-
ду, тіль ки мен ші за роз мі ром. три ма-
ли “руч ни ка” на гач ку бі ля пе чі, а 
руш ни ки для по су ду на “ко ни ку”, 
фі гур но  ви рі за ній вер ти каль ній дош ці 
в по ли ці для по су ду.

де ко ра тив ні руш ни ки приз на ча-
лись для оз доб лен ня сіль сько го по меш-
кан ня. Ни ми за ві шу ва ли об ра зи, прик-
ра ша ли сті ни, вік на. у ве сіль ній піс ні 
спі ва єть ся:

На у чи ме не, моя ма монь ко,
Як свек ру сі го ди ти.
вста вай ра нень ко,
вмий ся бі лень ко,
по лий зіл ля час тень ко,
дер жи у ха ті, як у ві ноч ку,
руш ни ки на кі лоч ку.
дер жи у ха ті, як у світ ли ці,
пов нень ко во ди ці.

у ми ну ло му в “пред ко віць ких” 
ха тах сті ни прик ра ша ли “кіл ко ви ми” 
руш ни ка ми (“бо на кіл ки ві ша ли”), 
оз доб ле ни ми ли ше пе ре тич ка ми на 
кін цях. піз ні ше на сті ни по ча ли ві ша-
ти руш ни ки, прик ра ше ні “пе рек ла-
дом”. оз доб лю ва ли сті ни руш ни ка ми 
“кіль ки у ко го бу ло” – від од но го- 
трьох на чіль ній сті ні (мог ли по ві си ти 
од но го- два по між вік на ми і од но го між 
по ку тем та вік ном) або ще один–два 
на при чіл ко вій. дех то ві шав і на ки ли м 
за сво ло ком на при чіл ко вій сті ні. при-
би ра ли руш ни ка ми й вік на – пе ред нє 
(пе ред піч не), се ред нє, зас толь не чи 
вік на і сті ни (по од но му ві ша ли між 
вік на ми на чіль ній сті ні або ще од ни м 
між вік ном та іко на ми на при чіл ко вій). 
Що до ві кон, то тут по се лах по бу ту ва-
ла дав ня прик ме та: “як си нич ка пос-
ту кає у пе ред піч не вік но, то бу де по га-
на звіс тка, в се ред нє – хо ро ша, у зас-

толь не – мер твець”.
де ко ра тив ну ком по зи цію “кіл ко-

вих” руш ни ків зо се ред жу ва ли та кож 
на кін цях, але ро би ли її більш пов ною, 
ніж у “руч ні ках” і скла да ла ся во на з 
ши ро кої го лов ної ор на мен таль ної сму-
ги та кіль кох вуж чих до по між них. 
го лов ну сму гу ком по ну ва ли зі склад-
них узо рів, як- то: “у рі за ну кри ву лю” 
чи “ма ти ли”, “ро жі” або з “ве ли кої 
кри ву лі”, а вуж чі най час ті ше скла да-
ли ся з хрес ти ків, ге о мет ри зо ва них 
“гри боч ків”, “ві лоч ків” й ін ших дріб-
них узо рів.

знач ну роль руш ни ки ві діг ра ва ли і 
в на род них об ря дах та ри ту а лах. з 
хлі бом-  сіл лю на руш ни ку зус трі ча ли 
до ро гих гос тей. май же в усіх ве сіль-
них об ря дах руш ни ки по да ва ли сва-
там, бла гос лов ля ли хлі бом-  сіл лю на 
руш ни ку, сте ли ли руш ни ка мо ло дим 
під но ги. руш ни ки, як і за віс ки, со роч-
ки, нас толь ни ки, ки ли ми, вклю ча ли ся 
до ді во чо го по са гу. при по хо ван ні ж 
дів чи ни чи хлоп ця: рушник ук ла да ли 
під но ги кін ця ми до лі, “щоб хоч на тім 
сві ті на руш ник ста ли”. руш ни ки, 
за віс ки при но си ли й у по жер тву: на 
мо ги лах до рос лим пов’язу ва ли хрест 
руш ни ком, ді тям – ві нок з бар він ка. 
руш ни ка ми та за віс ка ми пе рев’язу ва-
ли і при до рож ні хрес ти (“фі гу ри”).

особ ли ву ува гу при вер тає ще один 
вид де ко ра тив но го руш ни ка, прик ра-
ше ний “пе рек ла дом” – дов га ба га то 
оз доб ле на “за віс ка” (“за віс”, “за вєс-
ка”), “бож ник” (тка ли зав шир шки від 
24 до 50 см і зав дов жки, в се ред ньо му, 
від 220 до 650 см.) На жи то мир щи ні за 
спо со бом ткан ня надавали пе ре важ но 
два ти пи “за ві сок”. до пер шо го ти пу 
на ле жа ли за віс ки, в яких ор на мент 
пе рек лад но го ткац тва по єд ну ва вся з 
тлом, тка ним “пе ре бо ром”: “у ко сич-
ки”, “у хвой ку”, а до дру го го – по всій 
дов жи ні тка нини “пе рек ла дом”. ком по-
зи цій не рі шен ня ор на мен та ції за ві сок 
ви ко на не у фор мі рит міч но за ком по но-
ва них го ри зон таль них смуг. за га лом 
мож на ви ді ли ти три ти пи: пер ший – 
най дав ні ший, по бу до ва ний на оз доб-
лен ні по ля прос ти ми по пе реч ни ми сму-
га ми, дру гий – з прос ти ми й ор на мен-
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 1 — “плашки” 10 — “качечки”
2 — “бабки” 11 — “собачки”
3 — “кулачки” 12 — “рожа”
4 — “клиночки” 13 — “у квіточку”
5 — “вілочки” 14 — “квіточка”
6 — “хрестики” 15 — “у рогатеньку квіточку”
7 — “кривуля” 16 — “мощаницька кривуля”
8 — “кривуля” 17 — “вітряк”
9 — “ліхтарики” 18 — “у козака”
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таль ни ми на кін цях і тре тій – 
побудований на оз доб лен ні ор на мен-
таль ни ми сму га ми май же по всій дов-
жи ні. в усіх трьох ти пах центр ком по-
зи ції з го лов ни ми узо ра ми зо се ред жу-
ва ли на кін цях.

слід ска за ти, що для жи то мир щи ни 
ха рак тер ни ми бу ли за віс ки, тка ні ор на-
мен та ми  ге о мет рич них, рос лин них, 
зоо мор фних та пред мет них мо ти вів. 
Най по ши ре ні ши ми ор на мен та ми бу ли 
вузь кі прос ті сму ги (“пе ре тич ки”, 
“плаш ки”, “па соч ки”), смуж ки з дріб-
них еле мен тів ("па вуч ків”, “ба бок”), 
не ши ро кі ор на мен таль ні сму ги з “кри-
вуль”, струн ко го ря ду “хрес ти ків”, 
“гре бі нок”, “ма ко вок”, “ку лач ків”, 
“паль чи ків” та ор на мен таль ні сму ги, 
за пов не ні кіль ко ма зоб ра жен ня ми 
великого склад но го ві зе рун ка – “ро жі”, 
“віт ря ка”, “ко за ка” або кіль кох ла нок 
“мо ща ниць кої кри ву лі” і т. п.

у сіль сько му жит лі за віс ка ми прик-
ра ша ли ряд (“шар”) об ра зів, пос тав-
ле них на де рев’яну ви різь бле ну, роз-
пи са ну або (рід ше) інк рус то ва ну со ло-
мою по лич ку (“бож нич ку”) на по ку ті 
на при чіл ко вій сті ні. Як що ікон бу ло 
ба га то, то їх ста ви ли ще в кут ку на 
по ку ті або на чіль ній сті ні до по пе реч-
но го баль ка. в бу день, піст об ра зи 
ви ві шу ва ли за віс кою пе рет ка ною 
смуж ка ми (“па са муж ка ми”) на кін цях 
або по всій дов жи ні. На свя то іко ни 
пок ри ва ли за віс кою “у пе рек лад” з 
гар но роз прав ле ни ми кін ця ми на сті-
нах. Іноді оди н кінець за віс ки з об ра зів 
ви во дився на поз дов жній сво ло к бі ля 
при чіл ко вої сті ни. Іко ни вліт ку прик-
ра ша ли жи ви ми кві та ми, взим ку ви су-
ше ни ми. особ ли во гар но об ра зи при-
би ра ли на трій цю – кві та ми, гіл ка ми 
бе ре зи, кле на, ле пе хою. бі ля ікон зав-
жди три ма ли “гро мо ви цю” ("гром ни-
цю”), пе рев’яза ну льо ном ра зом із 
ка ли ною, свя че ну вер бу, мак, пу че чок 
кра щих ко лос ків жи та із за жин ку – 
“бо рід ку”, ос вя че ну на спа са й хре-
щен ську во дич ку. пе ред об ра за ми 
ви сі ла лам пад ка.

ко лиш ні нас толь ни ки прик ра ша ли 
скром но – прос ти ми пе ре тич ка ми на 
кін цях, а бу ли й вза га лі не оз доб ле ни-

ми (“піс ни ми”). На по чат ку хх ст. їх 
по ча ли прик ра ша ти і “пе рек ла дом”: 
“на бу день або піст” од ні є ю- дво ма чер-
во ни ми смуж ка ми (“плаш ка ми”), а на 
свя то – од ні єю ор на мен таль ною зі 
спро ще них узо рів, об ля мо ва ною пе ре-
тич ка ми, по діб но до “руч ни ків”.

ок рім пря мо го приз на чен ня – нак-
ри ва ння сто ла (“не мож на бу ло, щоб 
стіл го лим сто яв”), нас толь ни ком 
та кож на ве лик день зас те ля ли луб’яні 
ко роб ки для па сок, пас халь них яєць 
та ін ших про дук тів, які нес ли свя ти ти. 
кін цем нас толь ни ка ін ко ли нак ри ва ли 
й хліб на сто лі. ви ко рис то ву ва ли їх і 
при по хо ван ні – об би ва ли тру ну. од нак 
та ка тра ди ція бу ла не скрізь по ши ре-
на. Нап рик лад, у с. бе рес то вець нас-
толь ни ки по кій ни кам не сла ли – “вва-
жа ло ся за со ром нас толь ни ка, на яко-
му кла ли хліб, сте ли ти під по кій ни ка”. 
Ним (або по лот ном) нак ри ва ли ві ко.

гор діс тю гос по ди ні бу ли й на во лоч-
ки та прос ти рад ла (ра дюж ки), тка ні 
“по лот ном” й оз доб ле ні “пе рек ла дом” 
– од ні єю ши ро кою ор на мен таль ною 
сму гою з го лов них узо рів, об рам ле ною 
кіль ко ма вузь ки ми, до по між ни ми, зі 
спро ще них узо рів. ор на мент на во лоч-
ки, прос ти рад ла тка ли ра зом з по лот-
ни щем або прош вою. по душ ка ми, 
одяг не ни ми в на во лоч ки з “пе рек ла-
да ми”, на свя то прик ра ша ли жер дку, 
за ві ша ну ки ли мом чи ря дюж кою, 
та кож оз доб ле ною “пе рек ла дом” – “як 
го ди лось по дві в три ря ди”. піз ні ше 
по душ ки по ча ли ук ла да ти “од на на 
од ну” і на підлозі або де рев’яно му 
ліж ку (“лож ку”), яке з ча сом за мі ни ло 
підллгу. підлогу же зас те ля ли ряд-
ном, “хто мав кіль ка ки ли мів, ще й 
ки ли мом”, а ліж ко – ряд ном, прос ти-
рад лом, ки ли мом.

ок рім по бу то вої бі лиз ни ор на мен-
таль ни ми сму га ми, тка ни ми “у пе рек-
лад” жі ноч ки прик ра ша ли і де та лі сво-
го по лот ня но го одя гу: по дол ки со ро чок, 
фар ту хів. по діб не оз доб лен ня по ча ли 
зас то со ву ва ти з початку хх ст.

роз гля да ю чи тех ні ку ви ко нан ня, 
зраз ки ор на мен тів, використовуваних 
у ми ну ло му при оз доб лен ні по лот ня-
них ви ро бів, мож на прос те жи ти роз-
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ви ток де ко ру ван ня по бу то вої тка ни ни 
да но го ре гі о ну від “пе ре ти чок”, сму-
жок, тка них “по лот ном” і “пе ре бо ром”, 
до тка них “пе рек ла дом” прос тих 
па соч ків, смуг з най прос ті ших за об ри-
са ми узо рів, смуг, за ком по но ва них 
більш роз ви не ни ми ор на мен таль ни ми 
еле мен та ми та смуг зі сти лі зо ва них 
форм (“кві точ ки”, “віт ря ки”, “ко за-
ки”).

за ха рак те ром ор на мен таль ні еле-
мен ти по бу то вих тка нин, оз доб ле них 
“пе рек ла дом”, бу ли ге о мет рич ні, ге о-
мет ри зо ва ні, ви ко на ні в уза галь не ній 
трак тов ці, в об ри сах яких мож на прос-
те жи ти і роз ви ток узо ру від смуг, пря-
мо кут них, скіс них і схід час тих еле-
мен тів до їх ком бі на цій.

за зміс том узо рів, їх ні ми наз ва ми 
мож на прос те жи ти й роз ви ток мо ти вів 
ор на мен ту від ге о мет рич них – “у плаш-
ки”, “кри ву лі”, “зуб ці”, рос лин но го – “у 
га луз ки”, “ве ли кі й ма лі ро жі”, “гри-
боч ки”, “бі лі і чор ноб ри ві ма ков ки” до 
зо о мор фних ("со бач ки”, “ка чеч ки”, 
“ог не ва оса”, “осак"), образів пред ме тів 
по бу ту ("гре бін ці”, “ві лоч ки”, “зас туп-
ці”, “ліх та ри ки"), зоб ра жень лю ди ни 
(“у ко за ка”, “у чо ло вє ка”), аж до ар хі-
тек тур них мо ти вів (“віт ря ка”, “цер ков-
ки").

ко льо ро ва га ма тка них ви ро бів, 
оз доб ле них “пе рек ла дом”, скла да ла ся з 
трьох ко льо рів – бі ло го, чер во но го й 
чор но го. го лов ним був ко лір тла, а в 

ор на мен ті або всі нес ли од на ко ве ко льо-
ро ве на ван та жен ня, або ви ді лявсь 
якийсь один, а два ін ші бу ли до по між ни-
ми.

оз доб лен ня по бу то вої тка ни ни 
“пе рек ла дом” до сяг ло сво го най ви що го 
роз вит ку нап ри кін ці хІх – на по чат ку 
хх ст., з пер шої по ло ви ни ми ну ло го 
сто літ тя, у зв’яз ку зі зрос тан ням ма ну-
фак тур но го ви роб ниц тва до маш нє 
ви го тов лен ня тка ни ни по чи нає за не па-
да ти.

ужит ко ва тка ни на, прик ра ше на 
“пе рек ла дом” – нас толь ни ки, на во лоч-
ки, руш ни ки, а над то за віс ки, різ ні за 
ком по зи цій ним рі шен ням де ко ру, скла-
дом узор них еле мен тів, які вра жа ють 
сво ї ми ху дож ньо- сти льо ви ми особ ли-
вос тя ми, уро чис тіс тю та мо ну мен таль-
ніс тю, – це яви ще яск ра ве, са мо бут нє, 
мис тець ки до вер ше не. воно по пра ву 
на ле жить до най кра щих здобут ків 
ук ра їн сько го на род но го ткац тва кін ця 
хІх – по чат ку хх ст.

_______________
* зап ро по но ва на ро бо та грунтується пе ре-

важ но на по льо вих ма те рі а лах, зіб ра них під 
час екс пе ди цій до сіл ко рос тен сько го, ов руць-
ко го, На ро диць ко го й ра до мишль сько го районів 
жи то мир ської об лас ті уп ро довж 1978–1979 рр.
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Що ра зу, ко ли під ні ма єть ся пи тан ня 
про мис тец тво лу ган щи ни хVІ ІІ – поч. 
хх ст., від чу ва єть ся від сут ність док лад-
них і на у ко во точ них опи сів, мо ног ра фіч-
них дос лід жень та пуб лі ка цій. особ ли во 
це ак ту аль но сьо год ні, то му що на у ко ва 
пос та нов ка пи тан ня іс то рії ук ра їн сько го 
мис тец тва, а точ ні ше – но вий під хід до її 
вис віт лен ня, не мож ли ві без умо ви дос ко-
на ло го мо ног ра фіч но го дос лід жен ня міс-
це вих шкіл, бо тіль ки во ни мо жуть да ти 
ма те рі ал для ши ро ко го син те зу. ось чо му 
ми зно ву і зно ву му си мо звер та ти ся до 
ви дань ми ну лих ча сів, ар хі вів, від шу ко-
ву ю чи згад ки про пам’ят ки ста ро жит-
нос тей, на які бу ла ба га та лу ган щи на.

знач на час ти на те пе ріш ньої те ри то-
рії об лас ті вхо ди ла до скла ду сло бо жан-
щи ни1. у зв’яз ку з чим проб ле ми іс то рії 
та роз вит ку ар хі тек ту ри, об ра зот вор чо го 
мис тец тва краю кін. хVІ ІІ – поч. хх ст. 
до ціль но вис віт лю ва ти у кон тек сті іс то рії 
сло бо жан сько го мис тец тва.

у мо ног ра фії “мо ну мен таль на 
де рев’яна ар хі тек ту ра лі во бе реж ної 
ук ра ї ни”2 с. а. та ра ну шен ко роз по ві-
дає про втра че ні на сьо год ні цер кви у 
се лах оси но ве та смо ля ни ко ві на 
лу ган щи ні. На у ков ці доб ре зна йо мі з 
опи са ми цих цер ков. але ма ло хто 
знає, що дос лід жу вав їх ви дат ний зна-
вець ук ра їн ської ста ро ви ни у 1928 р. з 
гру пою на у ко вих спів ро біт ни ків хар-
ків сько го му зею ук ра їн сько го мис тец-
тва на ста ро біль щи ні. І ще мен ше ко ло 
су час ни ків знає про те, що в Інс ти ту ті 
ру ко пи су до сьо год ні збе рег ли ся ар хів-
ні ма те рі а ли експедиції. з них ми діз-
на є мо ся, тоді бу ло не тіль ки дос ко на ло 
дос лід же но куль то ві ар хі тек тур ні 
пам’ят ки, а й зіб ра но знач ний ет ног-
ра фіч ний ма те рі ал, вив ча ли ся тво ри 
на род но го мис тец тва. с. та ра ну шен ко 
вів що ден ник під час на у ко вих екс пе-
ди цій, у яко му док лад но за пи су вав 
усе, що йо го за ці ка ви ло як на у ков ця.

в ар хі ві дос лід ни ка збе рег ли ся 

“Но тат ки з по до ро жі по сло бо жан щи ні 
1927-1928 рр.” у цьо му ж фон ді збе рі-
га ють ся й фо тог ра фії, зроб ле ні під час 
екс пе ди ції, на яких за фік со ва ні се лян-
ські ха ти, віт ря ки, ко мо ри й най го лов-
ні ше – цер кви, іко ни, зраз ки нас тін но го 
хат ньо го роз пи су то що 3.

передусім слід звер ну ти ува гу на 
ма лю нок ста ро біль сько го со бо ру, зроб-
ле ний с. та ра ну шен ком під час по до ро-
жі. ок рім ін шо го, він свід чить та кож і про 
сум лін ність дос лід ни ка, про йо го за хоп-
ле ність те мою, спра вою, якій він від дав 
усе своє жит тя. а ось що пи ше ав тор про 
цей со бор:

“…за кін чую гру пу 5-баш то вих цер-
ков згад кою про со бор м. ста ро біль ська 
(1789-1794). він у го лов ній сво їй час ти ні 
теж 5 баш то вий. йо го баш ти за дер жа ли 
ос нов ні фор ми де рев’яних ук ра їн ських 
мо ну мен таль них бу дов: сті ни – 4-гран-
ни ки, що пе ре хо дять у вось ме ри ки рів ні 
по ши ри ні й дов жи ні чет ве ри ку, – ри са, 
що її час то зус трі ча є мо і в де рев’яних 
на ших пам’ят ках, нап рик лад, в цер кві 
Юрія м. ох тир ки (див. мої “пам’ят ки 
мис тец тва ста рої сло бо жан щи ни”, табл. 
ххІV). вер хні час ти ни башт ви ко на но в 
ха рак те рі ук ра їн ських цер ков них бань. 
але ста ро біль ський со бор має ту іс тот ну 
від по пе ред ніх пам’яток від мі ну, що йо го 
план со бо ру має ту іс тот ну від по пе ред-
ніх пам’яток від мі ну, що йо го план 
складається з чо ти ри кут ни ка й орі єн то-
ва ні по сто ро нах сві ту, на пів день – за хід, 
пів день – схід і т. д., чо го в де рев’яних 
пам’ят ках на ук ра ї ні ні ко ли не зус трі ча-
є мо і що є ха рак тер ною ри сою ро сій сько-
го бу дів ниц тва.

прим.: ста ро біль щи на в де рев’яно му 
мо ну мен таль но му – на жаль, ду же ма ло 
дос лід же но му – бу дів ниц тві дає ряд ду же 
ці ка вих пе ре хо до вих від сло бо жан ських 
до дон ських ти пів цер ков. особ ли вий 
ін те рес вик ли ка ють пам’ят ки, де низ 
ма лю ють му ро ва ний, а верх – де рев’яний; 
по діб ні зус трі ча є мо та кож на Чер ні гів-

наУкове вИданнЯ

с. тараНуШеНко — дослІдНик памЯток НародНого 
мистецтва лугаНЩиНи хVІІІ — поЧ. хх ст.
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щи ні (ц. пок ро ви в Нов.-сі вер сько му), на 
по діл лі (с. со кіл, ка ле нецьк. пов., с. да вид-
ків ці ле ти чин сько го пов.) та ін ші".

збе рег ли ся й за пи си, з яких мож на 
діс та ти уяв лен ня про іко нос тас ста ро-
біль сько го со бо ру:

“Іко нос тас хо ро шо го світ ло го жи во-
пи су (нес по кій ний ритм), світ ло – си ню-
ва то-  зе ле ну ва тої га ми. міс ні іко ни 
пи са ні на виг ну тих дош ках. цар ські 
вра та ма ють го лов ні сріб ні нак лад ки з 
клей ма ми 1845 р. Є хо ро ша ака де міч на 
іко на бо жої ма те рі. ви со ким ху дож нім 
рів нем ви ді ля ють ся вер хні ме даль йо ни 
цен тру і лі вий (од гля да ча) прит во ри”. 
ці опи си по мі че но с. та ра ну шен ком за 
да тою – 6.10.1928 ро ку.

да лі, за хро но ло гі єю дос лід жен ня, 
8.10.1928, с. та ра ну шен ко по мі чає план 
по даль шої по до ро жі: “1. ста ро більськ – 
йов суг (Єв суг) (ке ра мі ка) – бі ло вод ське 
– го ро ди ще – Шу ли ків ка; 2. ста ро-
більськ – ли ман – бу ла ви нів ка – пи са-
ров ка (м-рь) – оси но ве – бі ло луцьк / 
оси но ве – Но во-  ро сош – кам’ян ка (дер. 
ц.)”, – а та кож опис цер кви різ два бо го-
ро ди ці у смо ля ни но во му.

візь ме мо з ар хів них ма те рі а лів ті 
сто рін ки, які не прос то до пов ню ють 
опуб лі ко ва не с. та ра ну шен ко у йо го 
мо ног ра фії, а й ці ка ві тим, що в них 
ві доб ра же но без по се ред ність сприй-
нят тя, пер ші вра жен ня, ще не ви хо ло-
ще ні стан дар том стро го го на у ко во го 
ана лі зу, прик ра ше ні за хоп лен ням 
мо ло до го дос лід ни ка сво єю спра вою, 
за люб ле ніс тю в ук ра їн ську ста ро ви ну.

“весь верх зроб ле но глад ко, чис то і 
до во лі скуч но. під крес ле ної ди на мі ки 
ру ху вго ру він не дає. зруб спо кій но, 
в’яну ва то під но сить ся вго ру і змен шу-
єть ся ступ не во, рів но мір но. ос віт лен ня 
рів но мір не, од но ма ніт не. На цар. вра-
тах ік. ши ті бі се ром, а лис тя … ко пії з 
ра фа ел. ма до ни. зов ні за хід ний фа сад 
зве де но ду же не по га но і що низ му ро-
ва ний, кри ла две рей та ве ли ких ві кон 
ні чим не ви яв ле но. Чо ти ри кут ник пе ре-
хо дить у вось ме рик по ло гим. вось ме-
ри ки, особ ли во вер хні (дзві ни ця), 
струм ки. ліх та рик ни зень кий і доб ре 
за кін чу єть ся хрес том.

Най кра ще виг ля дає фа сад пів ден ний. 

центр струн ко й знач но іде вго ру і ли ше 
тро хи су ху ва тий”.

І ще од на дум ка дос лід ни ка, що не 
увій шла у стат тю про смо ля ни ко ві у 
мо ног ра фії с. та ра ну шен ко. “сл. смо ля-
но вої ле жить на пд. від ста роб. на тер. 
ко лиш. ост ро гож сько го сло бід сько го пол-
ку. зем лі остр. пол ку ко ло ні зу ва ли в 
хVІІ ст. “чер ка си”, що знач ни ми ма са ми 
пе ре се ля ли ся сю ди з пра во бе реж жя, а 
та кож з те пер. пол тав щи ни та ін ших 
сло бід ських пол ків. ви се ля ли ся на ста-
роб. ви хід ці з су сід ньої зем лі дон ських 
ко за ків. мос ковск. уряд, з сво го бо ку, 
ви се ляв сю ди сво їх слу жи лих лю дей. 
та ким чи ном, р н сл. смо ля но вої, роз та-
шо ва ний на ме жах ук ра ї ни і дон щи ни, 
пе ре бу вав у сфе рі склад них куль тур них 
впли вів. цим по яс ню ють ся особ ли вос ті 
ком по нов ки і ха рак тер ар хі тек тур них 
форм у смо ля но во му. в них ми спос те рі-
га є мо ри си пе ре хід но го – від сло бо жан-
сько го до дон сько го ти пу”.

усі заз на че ні на ми ви ще особ ли вос ті 
в ком по зи ції, фор мах і про пор ці ях смо-
ля ни нов ської цер кви (не од но ра зо ві пов-
то рен ня яко гось од но го роз мі ру, фор ми 
чи за со бу в кож но му з трьох вер хів 
свід чить про пев ну убо гість ху дож ньо го 
мис лен ня і від сут ність твор чої фан та зії 
у майс тра. – прим. та ра ну шен ко) ха рак-
те ри зу ють на шу пам’ят ку як пе ре хід ну 
від сло бо жан сько го ти пу до ти пу дон-
ських цер ков (На жаль, дон ські цер кви 
зов сім не дос лід же ні. рис. оз но бі ши на 
та кіль ка фо то, опуб лі ко ва них в “из вес-
ти ях” ар хі тек тур них ком по зи цій, свід-
чать, що в ос но ві дон ських ти пів ле жать 
ком по зи ції і фор ми лі во бе реж них (сло-
бо жан ських) цер ков, в од них біль ше, в 
дру гих мен ше мо ди фі ко ва них. – прим. 
та ра ну шен ко). Ні я ких ре мі ніс цен цій 
кла си цис тич них еле мен тів в смо ля ни-
нов ській цер кві не по міт но.

12.10.1928 с. та ра ну шен ко зро бив 
та кий за пис: “вчо ра ве че ром вер нув ся 
з смо ля ни но во го. по до ро зі в Штур мо-
ву фо тогр. ц., пе ре роб ле ну. ха ти в спі-
ва ко ві то го ж ти пу, що й в смо ля ни ко ві. 
в Штор мо вій же як і в Шуль гі ні. в бай-
дів ці за фо тогр. цер кву.

тут же є роз пи си, а в по пе ред ніх 
ха тах во ни зни ка ють, як зни ка ють і в 
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Но во-  ас тра ха ні. ка жуть, що їх ба га то в 
ли ма ні. а є ба ба в під го рів ці, під ста ро-
біль ськом, що хо дить і роз ма льо вує ха ти". 
а на од но му з ар ку шів з опи сом у смо ля-
ни но во му збе ріг ся на пис с. та ра ну шен-
ка, зроб ле ний ним по пе рек ар ку ша: “ста-
ро біль ська ха ти від мі ні від пів ніч ної й 
цен траль ної сло бо жан щи ни…”

в ар хі ві збе рі га єть ся і де кіль ка фо тог-
ра фій іко нос та сів, зроб ле них під час екс-
пе ди ції по цер квах ста ро біль сько го по ві-
ту. во ни до пов ню ють зроб ле ні с. а. та ра-
ну шен ком опи си іко нос та сів у хра мах 
лу ган щи ни і да ють мож ли вість склас ти 
уяв лен ня про їх ній ху дож ній рі вень.

Най більш по ши ре ним ви дом на род-
но го мис тец тва на те ри то рії те пе ріш ньої 
лу ган щи ни у хІх ст. бу ло гон чарс тво. 
так, у 1900 р., за до ру чен ням хар ків-
сько го по пе ред ньо го ко мі те ту по влаш-
ту ван ню хІІ ар хе о ло гіч но го з’їз ду, бу ла 
про ве де на екс пе ди ція з ви яв лен ням 
ет ног ра фіч них особ ли вос тей ста ро біль-
сько го по ві ту хар ків ської гу бер нії (те пер 
лу ган ська обл.). за ре зуль та та ми екс пе-
ди ції вис ту па ла з до по від дю на сьо мо му 
за сі дан ні наз ва но го ко мі те ту Є. п. ра ди-
ко ва4. ха рак те ри зу ю чи один із най ста рі-
ших цен трів гон чар но го ви роб ниц тва 
краю – с. Єв суг, дос лід ни ця пи са ла, що 
цим про мис лом зай ма ють ся знач на час-
ти на се лян як до по між ним. по суд ви го-
тов ляв ся у гор нах ду же прос тої конс-
трук ції.

дос лід ни кам іс то рії ху дож ньої куль-
ту ри лу ган щи ни ві до ме і за у ва жен ня 
с. а. та ра ну шен ка про те, що у кни зі 
“при ро да і на се лен ня сло бід ської ук ра-
ї ни” не оз на че ні чо мусь та кі осе ред ки 
гон чарс тва ста ро біль щи ни, як Єв суг, 
бут ків ху тір, дін ців ка5. ці спос те ре жен-
ня дос лід ни ка зроб ле ні на під ста ві ма те-
рі а лів екс пе ди ції, очо лю ва ної с. а. та ра-
ну шен ком у 1928 р., і за фік со ва ні у знай-
де них на ми в ар хі ві дос лід ни ка “Но тат-
ках з по до ро жі по сло бо жан щи ні”.

ре зуль та ти екс пе ди цій них дос лід-
жень вза га лі ши ро ко вис віт ле ні вче ним 
у йо го на у ко вих пра цях. так, у ро бо ті 
“мис тец тво сло бо жан щи ни 17-18 ст.” 6. 
с. а. та ра ну шен ко на го ло шу вав, що йо го 
зраз ки збе рег ли ся го лов ним чи ном у 
пам’ят ках мо ну мен таль ної куль то вої 

ар хі тек ту ри і жи во пи су та ду же ма лій 
кіль кос ті пред ме тів по бу то во го ха рак те-
ру. Як за у ва жу вав с. а. та ра ну шен ко, 
на лу ган щи ні зраз ків ста ро го на род но го 
мис тец тва – гут ниц тва, різь бярс тва, – 
май же не збе рег ло ся. зо ло тарс тво у різ-
них се лах на ста ро біль щи ні ма ло свої 
від мін ні ри си у ти пах прик рас. ви ши-
ван ка вив че на ду же ма ло. пи сан ка зов-
сім зник ла. збе рег ли ся рід кіс ні зраз ки, 
як заз на чає ав тор, “ма льо ва но го де ре-
ва”. Най по ши ре ні ші мо ти ви ком по зи цій 
у зо ло тар ських ви ро бах, ки ли мах, ви ши-
ван ках – ма льо ва ні ва зо ни з кві та ми та 
бу ке та ми, пе рев’яза ні стріч кою7.

зга да ні ар хів ні ма те рі а ли знач но 
до пов ню ють уяв лен ня про мис тец тво 
сло бо жан щи ни і зок ре ма ті єї час ти ни 
лу ган щи ни, що у свій час вхо ди ла до неї, 
про що йдеть ся у пра цях с. та ра ну шен-
ка, так і г. пав луць ко го та п. фо мі на.

На ко пи че ний на у ко вий ма те рі ал, до 
ре чі, вель ми нез нач ний, що фор мує сьо-
год ні на ші уяв лен ня про ста ро вин не мис-
тец тво краю, мо же бу ти роз ши ре ний, а 
знан ня цьо го пи тан ня ста не глиб шим 
са ме зав дя ки звер нен ню до ар хів них 
ма те рі а лів с. а. та ра ну шен ка. тим біль-
ше, що на ве де ний ма те рі ал на сьо год ні є 
уні каль ним, бо знач на час ти на пам’яток, 
про які йдеть ся в опи сах, не збе рег ла ся 
до на шо го ча су.

_______________
1 ра дян ська ен цик ло пе дія іс то рії ук ра ї ни. – 

к., 1972. – т. ІV. – с. 104–115.
2 та ра ну шен ко с. мо ну мен таль на де рев’яна 

ар хі тек ту ра лі во бе реж ної ук ра ї ни. – к., 1976. – 
с. 109-114, 326-331.

3 Но тат ки з по до ро жі по сло бо жан щи ні 1927-
1928 рр. / Інс ти тут ру ко пи су На ці о наль ної на у-
ко вої біб лі о те ки ім. вер над сько го. – ф. 278. – № 
1349. – арк. 73–89.

4 ра да ко ва е. от чет о по ез дке по сат ро бель-
ско му уз ду // тру ды харь ков сько го пред ва ри-
тель но го ко ми те та по уст ройс тву хІІ ер хе о ло ни-
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5 та ра ну шен ко с. мис тец тво сло бо жан щи ни 
17-18 ст. // зб. “мис тец твоз навс тво”. – х., 1928-
1929. – с. 7–9.

6 там са мо. – с. 8.
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наУкове вИданнЯ

ве сіл ля – важ ли вий об ряд, яким 
здав на ос вя чу ва ли шлюб. ве сіль на 
об ря до вість є пам’ят кою ду хов ної спад-
щи ни на ро ду, яка ви доз мі ню ва лася 
про тя гом ба га тьох сто літь. 

від род жу ю чи ду хов ність і на ці о наль-
ну куль ту ру в ххІ ст., як її прак ти ки, так 
і те о ре ти ки бе руть до ува ги по пе ред ні 
дос лід жен ня у цій ца ри ні й су час ні до сяг-
нен ня. звер нен ня до на род них тра ди цій 
зу мов ле но тим, що в них зак ла де но ос нов-
ні цін нос ті ет но су, ві доб ра же ні йо го мен-
та лі тет, на дії і праг нен ня. то му будь-  я кі 
кро ки на у ков ців не ли ше ак ту аль ні, а й 
кон че не об хід ні в кон тек сті за галь но го 
роз вит ку куль ту ри. до цьо го ча су у сфе рі 
ет но ло гії іс нує ба га то бі лих плям. це 
по яс ню єть ся тим, що в ра дян ські ча си 
цій проб ле мі при ді ля ло ся ма ло ува ги, а 
пра ці, прис вя че ні їй, ще й до сі не о пуб лі-
ко ва ні. Нап рик лад, роз від ки дос лід ни ка 
во ли ні ва си ля крав чен ка в кіль кос ті 
по над 1000 оди ниць у ру ко пи сах збе рі га-
ють ся в Інс ти ту ті мис тец твоз навс тва, 
фоль кло рис ти ки та ет но ло гії ім. м. т. 
риль сько го НаН ук ра ї ни.

зби ран ням та вив чен ням тра ди цій-
но го ве сіл ля зай ма ло ся ба га то дос лід ни-
ків, зок ре ма, г. л. де боп лан, І. фран ко, 
хв. вовк, п. Чу бин ський, г. тан цю ра, Н. 
здо ро ве га, в. бо ри сен ко та ба га то ін.

ос но ву даної стат ті скла дає по льо-
вий ма те рі ал, зіб ра ний ав то ром у 2003 
р. в с. ли са нів ка ле ти чів сько го р-ну 
хмель ниць кої обл. він по да єть ся впер-
ше, зок ре ма, ін фор ма ція про ат ри бу ти 
(ві нок, пів ві нок). при ве зе ний ав то ром 
пів ві нок із зга да но го се ла збе рі га єть ся 
у фон до вій ко лек ції дер жав но го му зею 
на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту НаН 
ук ра ї ни (да лі – дмНа пу).

от же, звер ні мо ся до тра ди цій но 
виз на че ної дос лід ни ка ми струк ту ри 
укра їн сько го ве сіл ля, що не об хід но для 
виз на чен ня пев них ло каль них особ ли-
вос тей і за по зи чень об ря ду.

ве чор ни ці, дос віт ки, ву ли ці, ка лен-
дар ні та сі мей ні свя та бу ли міс ця ми 
зна йомс тва хлоп ців і дів чат.

На ук ра ї ні пра во ви би ра ти со бі чо ло-
ві ка було ціл ком виз на не за дів чи ною.

тра ди цій ний ве сіль ний об ряд має 
до сить чіт ку струк ту ру, не за леж но 
від ло каль них ва рі а цій ок ре мих еле-
мен тів об ря ду в різ них ет ніч них зо нах. 
він умов но ді лить ся на три ета пи: 
пе ред ве сіль ний, влас не ве сіль ний і 
піс ля ве сіль ний, які у свою чер гу скла-
да ють із низ ки об ря дів. 

за на род ни ми тра ди ці я ми і зви ча є-
вим сі мей ним пра вом до во лі роз ви не-
ним був пе ред ве сіль ний етап, пов’яза-
ний із до сяг нен ням зго ди двох ро дин на 
шлюб мо ло дих. 

сва тан ня – пер ший еле мент ве сіль-
но го об ря ду. во но заз ви чай від бу ва ло-
ся за до мов ле ніс тю мо ло дих лю дей, 
але трап ля ли ся ви пад ки по я ви нес по-
ді ва них сва тів, які ри зи ку ва ли от ри-
ма ти від мо ву – “діс та ти гар бу за”.

сва ти, ста рос ти і мо ло дий з хлі бом 
(обов’яз ко во по зи че ним), сіл лю та 
пляш кою го ріл ки при хо ди ли до бать-
ків дів чи ни. увій шов ши до ха ти й при-
ві тав шись, по чи на ли тра ди цій ну про-
мо ву про мис лив ців, що нат ра пи ли на 
слід ку ни ці – крас ної ді ви ці.

оз на ка ми сва тан ня в с. ли са нів ка 
бу ли: при зго ді – по да ча ке лиш ків, 
об мін хлі бом, під не сен ня хус тки, 
пов’язу ван ня руш ни ків, час ту ван ня 
сва тів, при від мо ві – по вер нен ня хлі ба 
та від сут ність ке лиш ків на сто лі.

сло во – нас туп ний етап ве сіль но го 
об ря ду, од на з най важ ли ві ших дій 
пе ред ве сіль но го цик лу, ко ли зак ріп-
лю ва ло ся до сяг нен ня ос та точ ної зго-
ди на шлюб. 

у ха ті мо ло дої зби ра ли ся її под ру-
ги; мо ло дий при хо див ту ди в то ва рис-
тві не тіль ки сва тів, як на сва тан ні, а 
з усі єю сво єю рід нею.

весІллЯ в селІ лисаНІвцІ хмельНицькоЇ областІ хх 
столІттЯ

Çîÿ Áîñèê (ì. Êè¿â)
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весІллЯ в селІ лИсанІвцІ ХмельнИцькоЇ областІ ХХ столІттЯ 

він коп ле ти ни (він ки) – так на зи-
вається ся в с. ли са нів ка нас туп ний еле-
мент тра ди цій но го ве сіль но го об ря ду. 
йо го струк тур на час ти на складається з 
ви пі кан ня ко ро ваю, ка ла ча, ка че чок, 
вип лі тан ня бар він ко во го він ка, зап ро-
си н на ве сіл ля, прик ра шан ня гіль ця.

На пе ре дод ні ве сіл ля у ха тах мо ло-
до го й мо ло дої при би ра ли гіль це із сос-
ни, іно ді – з виш ні чи че реш ні. у наш 
час об ря до дійс тва змі ни ли ся, тран-
сфор му ва ли ся, ско ро ти ли ся, зміс ти ли-
ся з п’ят ни ці на су бо ту.

всі ета пи ве сіль но го ри ту а лу суп ро-
вод жу ва ли ся об ря до ви ми піс ня ми:

оріш ки з лі щи ни,
ку ди ва ші друж ки хо ди ли
по квіт ку-  шал віт ку
та ру ту-м’яту в сад-  ви ног рад, 
з со бою ма ру сень ку во ди ли.
за на ми, ма ру сень ко, за на ми,
да мо то бі ві но чок з бин да ми.

сло ва ці єї піс ні де монс тру ють дії 
зап ро ше них дру жок на да но му ета пі 
ве сіль но го об ря ду – на га ду ван ня мо ло-
дій про те, що во на но си ти ме ві нок 
вос тан нє (сим вол ді воц тва), тіль ки до 
ве чо ра. то ді во на має по вер ну ти йо го 
друж кам, а бин ди (стріч ки) роз да ру-
ва ти мо ло ді, яка гу ляє на ве сіл лі. у с. 
ли са нів ка бин ди від чіп лю ва ли від він-
ка, бо це був су бот ній ві нок. у не ді лю 
мо ло дій роз пус ка ли во лос ся, на се ре-
ди ну го ло ви чіп ля ла ся квіт ка (пів ві-
нок) і до неї крі пи ли ся тіль ки дві бин-
ди. з них ро би ли ся чо ти ри ключ ки, як 
бант, а пів ві нок прив’язу ва ли кісь ми. 
Як що ж занадто тіс но прив’язу ва ли, 
то по тім ці ко си від рі за ли. ко са в мо ло-
дої бу ла зап ле те на до не ді лі, а в не ді-
лю до шлю бу во на йшла з роз пу ще ним 
во лос сям, про що свід чать сло ва 
пі сень:

Не вій, ві тер, по лем, 
та по вій до ро гою, 
за на шою мо ло дою,
та роз вій її ко су, 
по чер во ний по я сок,
по по я су, по по я соч ку,
по єди но му во ло соч ку.

             ***
ой ко су роз пу щу, 
свою ма тін ку зас му чу,
ой ко со ж моя,
ой ро со ж моя,
ти ме не зкра си виш.
пли ве чо вен по ро сі,
плач, ма ру сень ка, по ко сі,
ой ко со ж моя,
ой ро со ж моя,
ти ме не зкра си виш.

              ***
він че, мій він че,
хре ща тий бар він че,
ку пу ва ла те бе в рин ку,
за ми ка ла те бе в скринь ку,
те пер те бе ру шу,
зап ла ка ти му шу.

               ***
вий ди, ма тін ко, вий ди,
здій ми з мо ло дої бин ди,
кот рі кра щі зо ви ці,
а по ган ші – сес три ці...

у с. ли са нів ка бар він ко вий об ряд 
пе ре хо див до роз ви ну то го ко ро вай но го, 
еле мен ти йо го міс тять ся у бар він ко во-
му ві ноч ку, яким прик ра ша ли ка лач. 
цей ка лач мо ло да вез ла до мо ло до го. 
ко ро вай тут не прик ра шали.

го лов ним ат ри бу том ве сіл ля бу ла 
ве сіль на ви піч ка – ко ро вай, ка лач, 
шиш ки у виг ля ді ка че чок. об ря до ве 
пе чи во ви пі ка ли ко лек тив но із про дук-
тів, які при но си ли ко ро вай ни ці – учас-
ни ці ко ро вай но го об ря ду. На ко ро вай 
зап ро шу ва ла ма ти.

пек ли ве сіль ний хліб у осе лях обох 
мо ло дих. гар но зго то ва ний ко ро вай 
сим во лі зу вав щас ли ву до лю мо ло до го 
под руж жя, а то му ко ро вай ни ці особ ли-
во дба ли про тіс то.

під час учи нен ня, ви мі шу ван ня та 
ви роб лен ня тіс та не до пус ка ла ся на віть 
не доб ра дум ка, яка мог ла б заш ко ди ти 
при го ту ван ню хліба. 

ви пе че ний ко ро вай ста ви ли на сто-
лі.

ма гіч не зна чен ня ма ли кру го ві тан-
ці нав ко ло весільного хліба. усі во ни 
ви ко ну ва ли ся за ру хом сон ця і ствер-
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джу ва ли віч ність та не роз рив ність 
шлю бу. збе ре жен ня і по бу ту ван ня 
ко ро вай но го об ря ду про тя гом сто літь, 
ві ру ван ня (вда ло спе че ний ко ро вай – 
на щас тя мо ло дій ро ди ні, тріс ну тий – 
роз лу чен ня, заг ні че ний – сер ди ту вда-
чу май бут ньої не віс тки чи зя тя), об ря-
до ві піс ні, пов’яза ні з ви го тов лен ням та 
роз по ді лом ве сіль но го хлі ба, свід чать 
про те, що він на ді ляв ся ма гіч ною 
си лою, яка ма ла за без пе чи ти мо ло дим 
щас тя і доб ро бут, міц ний шлюб:

рос ти ко ро ваю 
Із бо жо го раю,
На сто лі ши ро кий,
а в пе чі ви со кий,
бо в нас рід ве ли кий,
Щоб йо го об да ри ти,
Щоб йо го не гні ви ти.

              ***
дріб но, друж бонь ко, дріб но,
Щоб ста ло усім рів но...

Не менш знач ні й сим во ліч ні та кі 
еле мен ти ве сіл ля, як зап ро си ни ро ди-
чів і про щаль ний мо ло діж ний ве чір. ці 
пред шлюб ні дійс тва об’єд на ні в одну 
гру пу, ос кіль ки від бу ва ли ся про тя гом 
од но го дня у та кій пос лі дов нос ті: учи-
нен ня і за мі шу ван ня тіс та на ве сіль не 
пе чи во, зап ро си ни гос тей, по вер нен ня 
мо ло дих із се ла і квіт чан ня спе че но го 
ка ла ча він ком (він коп ле ти ни), при би-
ран ня гіль ця, мо ло діж ний по сад – 
ве че ря. про між ни ми еле мен та ми 
струк тур ної лан ки пе ред шлюб них 
дійств бу ли об ря до ві зус трі чі (обмін 
по да рун ка ми), об ря ди іні ці а цій (роз-
пле тен ня ко си на ре че ній, об ря до ве 
брит тя мо ло до го) то що. про це йдеть ся 
у піс ні:

брат по дво рі хо дить,
йо го сес три ця про сить,
Іди, бра те, до ха ти
сес трі ко су роз плі та ти.
брат прий шов до ха ти
сес трі ко су роз плі та ти,
брат ко су роз плі тає,
На ро жонь ку пог ля дає,
Що ро жонь ка проц ві тає,

ка ли нонь ка дос ти гає...
пе ред тим, як вип ро ва ди ти доч ку 

(си на) зап ро шу ва ти гос тей на ве сіл ля, 
ма ти об си па ла її (йо го) і дру жок (то ва-
ри шів) зер ном, гріш ми. ко ли ж мо ло ді 
йшли до шлю бу, їх ок роп лю ва ли во дою.

за зви ча єм про си ли усіх, не ми на ю чи 
жод ної ха ти в се лі, і обов’яз ко во всіх 
чле нів сім’ї, кож но му кла ня ю чись, мо ло-
да ці лу ва ла: ма лих – у лоб, мо ло дих – у 
що ку, ста рих – у ру ку. І зно ву спі ва ли:

ой хме лю, хме лю ви со кий,
На то бі лис ток ши ро кий,
Ши ро ке лис тя, дріб не на сін ня,
про си мо на ве сіл ля. 

під час зап ро син гос тей друж ки 
ви ко ну ва ли ве сіль ні об ря до ві піс ні, в 
яких ос пі ву ва ли ся і зве ли чу ва ли ся 
мо ло ді, зву чав мо тив роз та ван ня з ді ву-
ван ням і па руб ку ван ням.

мо ло да із се ла прий шла, 
ма ру сень ка сум на, не ве се ла,
хус точ ку в ру ках но сить,
су сід хо ро ших про сить,
су сі донь ки го лу бонь ки,
зій дім ся до ку понь ки,
в ку понь ки по сі да єм,
пі сень ки зас пі ва єм.

Не ді ля роз по чи на ла ся із під го тов ки 
мо ло дих до шлю бу – цер ков но го він-
чан ня і роз пи су в сіль ра ді. бать ки бла-
гос лов ля ли ді тей хлі бом, ок роп лю ва ли 
во дою: “пок роп ляй нас бать ко, свя че-
ною во дою, доб рою го ди ною”, і з поч том 
(бо яр, дру жок, свах, ста рос тів) ви ряд-
жа ли до цер кви. бать ки не йшли до 
цер кви на ри ту ал він чан ня.

йшла ма ру сень ка до він ця,
сі я ла ро са ду з ру кав ця,
рос ти, рос ти, ро са до, з ка чан ня,
бо йде ма ру сень ка до він ця.

піс ля він чан ня бі ля во ріт мо ло дих  
зус трі ча ли бать ки з жит нім хлі бом та 
во дою. ви ко нав ши всі це ре мо нії, одру-
же них ве ли до ха ти, сад жа ли за стіл. 
піс ля по са ду мо ло дих спі ва ли ба га то 
жар тів ли вих пі сень, пе рес пі вую чись 
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між ро да ми.
вве че рі мо ло дий при їж джав з бо я-

ра ми та ве сіль ним поч том за би ра ти 
мо ло ду до сво єї ро ди ни. це ре мо нія суп-
ро во ду на си че на об ря до ви ми ді я ми 
(ви куп, бла гос ло він ня, об сі ван ня мо ло-
дих, да ро виз на, від’їзд мо ло дої), які 
суп ро вод жу ва ли ся піс ня ми:

про си мо вас, та й не гай те нас,
за ра нень ка ви ря жай те до нас, 
Нам до рі жень ка та й да ле кая,
а свек ру ха – не рід ная ма ти,
та й не впус тить про ти но чі в ха ту.

за роз по ді лом ко ро ваю від бу ва в ся 
ос тан ній акт ве сіль них об ря дів у ха ті 
мо ло дої, а са ме: ви ря ди ни її до ха ти 
чо ло ві ка та про щан ня з дів ча та ми. 
мо ло да дів ча там від давала свій остан-
ній ві нок і бин ди, всі дів ча та про-
щалися з нею і йшли. піс ля то го, як 
пі шли дів ча та, ма ти пок ри вала мо ло-
ду хус ткою.

бать ки да вали ос тан нє бла гос ло вен-
ня мо ло дим і вип ро вод жа ли їх з ха ти. 
бо я рин до по ма гав мо ло дій сіс ти на віз, 
їй кла ли у но ги кур ку зі зв’яза ни ми 
ла па ми, що да ла ма ти.

ой ся дай, ся дай, ко хан ня моє,
міц не по мо же пла кан ня твоє,
Чо ти ри ко ні сто ять у во зі
плач ні чо го не по мо же...

під час заз на че них це ре мо ній, які 
від бу ва ли ся у мо ло дої, в ха ті мо ло до го 
го тували ся до зус трі чі мо ло дих. ма ти 
мо ло до го скли кала су сі дів, всі сі да ли за 
стіл, їли та спі ва ли, че ка ю чи на при-
бут тя по їз ду.

ко ли во ни при їж джали, по чи на в ся 
при йом мо ло дих бать ка ми зі сто ро ни 
мо ло до го, що ви хо дили на по ріг ха ти з 
хлі бом та сіл лю. мо ло да під час зус трі-
чі на по ро зі ні чо го не го во рила, а, ввій-
шов ши до ха ти, ки дала під піч кур ку. 
по тім мо ло дих са дять на по ку ті. ос кіль-
ки цей об ряд міс тить ся в опи сах у на у-
ко вій лі те ра ту рі, ми не бу де мо йо го 
де та лі зу ва ти.

зви чаю ко мо ри в хх ст. в с. ли са-
нів ка не за фік со ва но. та кож від сут ній 

об ряд від рі зу ван ня ко си, ко ли відс-
три га ли ли ше кін ці во лос ся, де бу ла 
прив’яза на квіт ка з пів він ком, і ком бі-
ну ва ли з об ря дом пок ри ван ня. 

у по не ді лок мо ло ді прий ма ли де ле-
га цію дру жок, які при но си ли сні дан ня. 
до те пе ріш ньо го ча су збе ріг ся об ряд 
хо дін ня не віс тки по во ду і уми ван ня 
всі єї ро ди ни чо ло ві ка, яка зна хо дить ся 
у ве сіль ній ха ті.

Іди, не віс тко, по во ду 
до ши ро ко го бро ду,
На ка ме ні дріб но сту пай,
пов ні від ра на би рай...

у по не ді лок зять зап ро шу вав те щу 
до се бе в гос ті, да ру ю чи чо бо ти, піс ля 
чо го во на тан цю ва ла на ряд ні, роз ки-
да ю чи гро ші, а мо ло ді сто я ли збо ку і 
з би ра ли їх. під час цьо го об ря до дійс-
тва ви но си ли із ха ти гіль це. ви со ким 
граб ком під ні ма ли йо го на ви со ке де ре-
во. бо я рин зак ріп лю вав гіль це на йо го 
вер шку, а в цей час йо му друж би 
(не од ру же ні хлоп ці) на ко чер зі під ні-
ма ли ке ли шок го ріл ки. ви пи ти її пот-
ріб но бу ло без до по мо ги рук. або ж 
ста ви ли го ріл ку на тин і так са мо, без 
рук, потріб но її бу ло ви пи ти.

від бу ва ло ся об да ру ван ня у мо ло до-
го піс ля всіх по пе ред ніх об ря до дійств 
(уми ван ня ро ди ни, при би ран ня ха ти, 
зус трі чі ро ди ни від мо ло дої, ви но су 
гіль ця).

ци ми ос тан ні ми це ре мо ні я ми, що 
про хо дили у суп ро во ді гу лянь, які 
три ва ють ці лий тиж день і в хо ді яких 
уро чис тість ве сіль но го ри ту а лу досяг-
ла сво го куль мі на цій но го пун кту, 
закін чу валося свят ку ван ня шлю бу. 
роз ва ги три ва ли ще один або кіль ка 
днів у виг ля ді “ци ган” як ви до вищ ної 
фор ми, що збе рег ла у сво їй струк ту рі 
ве ли кі плас ти ста ро вин них ри ту а лів.

уп ро довж всьо го ве сіл ля на ре че них 
суп ро вод жу вали і бла гос лов ля ли на 
щас ли ве жит тя.

от же, в да ній стат ті стис ло по да но 
опис ве сіл ля у с. ли са нів ка, яке не се в 
со бі ло каль ні особ ли вос ті зга да но го 
се ла, збе рег ло дав ні тра ди ції і по бу тує 
й сьо год ні.

весІллЯ в селІ лИсанІвцІ ХмельнИцькоЇ областІ ХХ столІттЯ 
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наУкове вИданнЯ

усе жит тя ук ра їн сько го на ро ду 
зу мов ле не ду хов ною куль ту рою. особ-
ли во ви раз но во на ви яв ля єть ся у на род-
них зви ча ях, об ря дах, мис тець кій твор-
чос ті, фоль кло рі, мо ві, ре лі гії то що.

ду хов на куль ту ра ук ра їн ців ста но-
вить єди не ці ле з ма те рі аль ною тра ди-
цій ною куль ту рою, кот ра ши ро ко пред-
став ле на в му зеї на род ної ар хі тек ту ри 
та по бу ту НаН ук ра ї ни. за та кою кон-
цеп ці єю уже на від крит ті му зею в 
1976 р. роз по ча ли від тво рю ва ти на род-
ні дійс тва, пок ли ка ні від род жу ва ти 
тра ди цій ні ре мес ла та фоль клор.

з 1983 р. в му зеї по ча ли від тво рю-
ва ти ка лен дар ні об ря ди, які вхо дять до 
скла ду зи мо вих, вес ня них, літ ніх та 
осін ніх свят і пов’яза ні з річ ним аг рар-
ним ко лом або ро дин ни ми зви ча я ми. це 
ко ляд ки, щед рів ки, вес нян ки, ру саль ні 
піс ні, об жин ки, ве сіл ля та ін ші. об ря ди 
пе ред ба ча ли вша ну ван ня пам’яті пред-
ків, ри ту аль ні об хо ди і при ві тан ня, ряд-
жен ня, дра ма тич ні сцен ки, фраг мен ти 
ве сіл ля, тру до ві про це си, роз ва ги то що. 
свя та суп ро вод жу ва ли ся ви ко нан ням 
ка лен дар них об ря до вих пі сень, що сто-
су ва лися кож ної по ри ро ку. всі ці за хо-
ди до пов ню ва ли ся тра ди цій ною ат ри-
бу ти кою, на род ною сим во лі кою.

особ ли во го сен су зга да ні свя та на бу-
ли піс ля ос вя чен ня цер ков у му зеї 
укра їн ською пра вос лав ною цер квою 
ки їв сько го пат рі ар ха ту та гре ко- ка то-
лиць кою цер квою. На род ні за хо ди ста-
ли по єд ну ва ти із цер ков ни ми: різ двом, 
во дох ре щем, вер бною не ді лею, ве лик-
день, ма ко віем, спа сом, пок ро вом, анд-
рієм, ми ко лаєм. від род жу ють ся у му зеї 
і хра мо ві свя та. по се лах, де цер кви 
бу ли зруй но ва ні ра дян ською вла дою, 
лю ди й ни ні свят ку ють прес толь ні 
“праз ни ки” – хра ми. у с. пи ро гів воз-
дви жен ську цер кву зни щи ли ще в 
1934 р., а пи ро гів ці храм від зна ча ють і 

сьо год ні. та ка си ла тра ди ції. “а яке то 
бу ло ве ли ке свя то – прес толь ний праз-
ник. у с. ма ла ка ра туль – зга дує ін фор-
ма тор ка, – він при па дав на воз не сін ня. 
хра мо ві з’їжд жа ли ся до цер кви на 
свят ко ву служ бу на під во дах. бі ля цер-
кви зби ра ло ся все се ло. тут ви ру ва ло 
жит тя. пе ре яс лав ські мі щан ки тор гу-
ва ли буб ли ка ми, цу кер ка ми. піс ля цер-
ков ної служ би всі лю ди за зи ва ли сво їх 
ро ди чів чи су сі дів до се бе на храм.” 1 
по діб не від бу ва єть ся і на му зей них свя-
тах. тра ди цій ни ми ста ють у му зеї і 
хрес ні хо ди, які бу ли та кож за бо ро не-
ні ра дян ською вла дою ще в 30-і рр. хх 
ст. та кі про це сії у се лах про во дять ся 
до ве ли ких свят з ме тою ос вя чен ня 
во ди, зіл ля, го ро ди ни, пло дів, сіль сько-
гос по дар ських ро біт, від бу ва ють ся 
по ми наль ні па на хи ди.

На у ко вий ко лек тив му зею що ро ку 
ор га ні зо вує понад двад ця ть куль тур но-
 мис тець ких за хо дів ра зом із цер ков ни-
ми па ра фі я ми, фоль клор ни ми ко лек ти-
ва ми, на род ни ми майс тра ми. до цьо го 
за лу ча ють ся уч ні, сту ден ти та всі, хто 
не бай ду жий до зви ча є вої куль ту ри. 

ми ре конс тру ю є мо на род ні об ря ди 
зде біль шо го си ла ми ама тор ських і про-
фе сі о наль них фоль клор них ко лек ти вів, 
яких націлюємо від тво рю ва ти дійс тва 
за ре гі о наль ни ми особ ли вос тя ми.

про те все склад ні ше стає про во ди ти 
справ жні ав тен тич ні свя та. ад же не 
за бу вай мо, що сьо год ні вже ххІ сто літ-
тя. І хоч у сво є му ба га то ві ко во му роз-
вит ку на род на куль ту ра не за ли ша лася 
за кон сер во ва ною, все ж їй при та ман на 
пев на стій кість, по віль ні тем пи змін. 
але вже в кін ці хІх ст. тран сфор ма цію 
на род ної куль ту ри спос те рег ли са мі 
се ля ни, від зна ча ю чи “що ста рі фор ми 
по бу ту зни ка ють внас лі док змін умов 
жит тя на се лі, че рез що се ля нин зму-
ше ний шу ка ти за со би для ви жи ван ня 

до проблеми проведеННЯ масових автеНтиЧНих 
дІйств в музеЇ НародНоЇ архІтектури та побуту 
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да ле ки ми за ро біт ка ми, прив но ся чи змі-
ни до ста ро го по бу ту, мо ви, фоль кло ру 
то що”2. 

про те, не зва жа ю чи на всі обс та ви-
ни, ри ту аль ні об ря ди на се лі на по ч. хх 
ст. бу ли ще час ти ною дав ньої куль тур-
ної сис те ми, при та ман ної сві тог ля ду 
всі єї гро ма ди, де ко жен се ля нин був не 
па сив ним гля да чем, а сві до мим учас ни-
ком. “у кож но му ви пад ку лю ди схо ди-
ли ся ра зом і бра ли участь у інс ти ту ці а-
лі зо ва ній ді яль нос ті, яку не кон тро лю-
вав ніх то сто рон ній що до їхньо го се ре-
до ви ща” 3.

у 30-і рр. хх ст. спос те рі га є мо за не-
пад зви ча є во го по бу ту. Че рез еко но міч-
ну по лі ти ку, го ло до мо ри, по лі тич ні реп-
ре сії на род на твор чість на се лі ма ло 
роз ви ва ла ся. “за не пад нас тіль ки ве ли-
кий, від зна ча ють дос лід ни ки, що нап-
ри кін ці цьо го де ся ти літ тя біль шість 
ко лиш ніх ри ту аль них інс ти ту цій се лян-
сько го гро ма дян сько го сус пільс тва при-
пи ни ла своє іс ну ван ня” 4. 

та ким чи ном, піс ля то го, як се лян-
ські інс ти ту ції ри ту аль ної ді яль нос ті 
пе рес та ли бу ти доб ро віль ни ми, во ни 
фун кці о ну ва ли ли ше як фоль клор ні 
еле мен ти, збе ре же ні жмень кою лю дей 
– блі дою імі та ці єю ко лись пов нок ров-
ної куль ту ри 5. 

ці “фоль клор ні еле мен ти” іс ну ють і 
сьо год ні, та й то – ли ше завдяки ен ту зі-
аз мові ке рів ни ків і учас ни ків фоль клор-
них ан сам блів. да єть ся взна ки нех ту-
ван ня то та лі тар но го ре жи му ду хов ною 
спад щи ною ук ра їн ців про тя гом ба га тьох 
де ся ти літь, ре зуль та том яко го є знач ні 
втра ти в ца ри ні фоль кло ру. вже не є 
по пу ляр ни ми, особ ли во се ред мо ло ді, 
хо ро вий спів, ре пер ту ар об ря до вих 
дійств вес ня но го, літ ньо го, осін ньо го й 
зи мо во го цик лу. зде біль шо го су час ні 
ко лек ти ви на род ної твор чос ті, за мість 
об ря до вих пі сень на му зей них свя тах 
ви ко ну ють ті ук ра їн ські піс ні, які спі ва-
ють ся будь- ко ли і будь- де. в 1976 р. 
ке рів ник од но го з ро сій ських хо рів пи са-
ла в “прав ді”, що зі зник нен ням ши ро-
ких тра ди цій хо ро во го спі ву на се лі 
ви ро ди лись і го ло си, змі ни лась са ма 
фі зі о ло гія го ло со вих зв’язок 6. та ж 
проб ле ма іс нує і в нас.

про те не втра чай мо на дію. по пе ред ні 
по ко лін ня за ли ши ли ук ра їн цям ве ли-
чез ну пі сен ну спад щи ну, в то му чис лі й 
об ря до ву, і то му на щад кам пот ріб но нею 
умі ло ско рис та ти ся. Не дар ма ще в 1917 
р. ки ри ло сте цен ко на з’їз ді вчи те лів 
на род них шкіл заз на чив: “дай те в ук ра-
їн ській на род ній шко лі яко мо га біль ше 
міс ця ук ра їн ській на род ній піс ні. во на, 
піс ня, ба га то по мо же ро бо ті по на ці о на-
лі за ції шко ли, а з шко ли – й на ро ду…”7 

у му зеї про ва дить ся прос віт ниць ка 
прог ра ма що до від род жен ня на род ної 
твор чос ті для ді тей. це і свя та на род но-
го мис тец тва з ди тя чи ми іг ра ми, за ба-
ва ми, вес нян ка ми, і шко ли на род них 
мис тецтв із пи сан карс тва, ко вальс тва, 
гон чарс тва, ви шив ки, ви ро бів із со ло ми. 
але прос віт ниць ка ро бо та му зею не 
за мі нить за галь но дер жав ної на ці о-
наль ної прог ра ми, яка б за без пе чу ва ла 
ви хо ван ня ді тей на за са дах тра ди цій-
ної на род ної куль ту ри. 

ве ли ке май бут нє за від род жен ням 
зви ча їв ве ли кої ук ра їн ської ро ди ни, а 
то му ве сіль ний об ряд, який ще збе ре-
же ний у ба га тьох ре гі о нах ук ра ї ни, не 
по ви нен за бу ва ти ся. свя то ук ра їн сько-
го ве сіл ля про хо дить що о се ні в му зеї, і 
ми спос те рі га є мо ве ли ку за ці кав ле ність 
у від род жен ні цьо го об ря ду се ред гро-
мад ськос ті, зок ре ма се ред мо ло ді, сту-
дент ства. це під твер ди ли імп ро ві за ції в 
сту ден тів На ці о наль но го уні вер си те ту 
“ки є во- мо ги лян ська ака де мія” гу цуль-
сько го і над дніп рян сько го ве сіл ля у 
му зей ній екс по зи ції. тре ба по пу ля ри-
зу ва ти цю ідею, вив ча ти і до но си ти до 
за га лу кра су, по е зію і ви со ку мо раль 
ук ра їн сько го тра ди цій но го ве сіл ля.

Яка ж си ту а ція скла ла ся сьо год ні на 
те ре ні на род но го ма те рі аль но го мис тец-
тва? Ін ко ли зда єть ся, що ужит ко ве 
де ко ра тив но- прик лад не мис тец тво 
ми ну лих ро ків пе ре вер шує за сво ї ми 
ху дож ні ми влас ти вос тя ми ро бо ти су час-
них майс трів. му зей же є дже рель ною 
ба зою для вив чен ня та від тво рен ня усіх 
ви дів на род но го тра ди цій но го мис тец-
тва. май же 500 на род них майс трів із 
різ них ре гі о нів ук ра ї ни при їж джа ють 
що ро ку до му зею, аби про де монс тру ва-
ти ба гатс тво дав ніх ук ра їн ських ре ме-
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сел: гон чарс тва, пи сан карс тва, ткац тва, 
ки ли марс тва, різь бярс тва, пле тін ня з 
різ ної си ро ви ни, роз пи сів то що. збе рег-
ли ся у пер шу чер гу ті осе ред ки на род-
но го мис тец тва, які ма ють гли бо ке ко рін-
ня на род ної тра ди ції, які змог ли від по-
віс ти на но ві куль тур ні за пи ти і во ло ді-
ють влас ним ху дож нім сти лем: опіш ня, 
бо гус лав, ре ше ти лів ка, ко сів, ко ло мия, 
пет ри ків ка, ва силь ків, Чер ні гів та ін .

ба га то цен трів де ко ра тив но- прик-
лад но го мис тец тва за не па ло, й пот ріб но 
ба га то зу силь для їх від род жен ня. візь-
ме мо для прик ла ду хо ча б ук ра їн ський 
на род ний одяг, скла до ві яко го мо жуть 
бу ти втра че ні. На віть справ жня ви ши та 
со роч ка, яка ста ла сво є рід ним по каз ни-
ком на ці о наль ної са мо і ден ти фі ка ції, 
сим во лом ук ра ї ни і ко рис ту єть ся по пи-
том на віть у іно зем ців – тех но ло гія її 
ви го тов лен ня мо же за бу тись. бо хто 
сьо год ні доз во лить со бі сі я ти ко ноп лі, 
як що вже й льон пе рес та ли ви ро щу ва-
ти? а чи ба га то ви ши валь ниць є в укра-
ї ні, що мо жуть від тво ри ти всі тра ди цій-
ні тех ні ки ви шив ки, зок ре ма “пух ли ки” 
на жі но чій со роч ці, без яких ви ріб втра-
тить ав тен тич ність, ви шу ка ність і 
не пов тор ність, при та ман ні йо му? 

а ук ра їн ська плах та, якій не має 
ана ло гів у сві ті? Ще на по чат ку хх ст. 
цей вид по яс но го одя гу но си ли на око-
ли цях ки є ва. сьо год ні в м. пе ре яс лав- 
хмель ниць ко му му зей ни ки від ро ди ли 
плах ту, щоп рав да, не з вов ня ної си ро-
ви ни. але ж у справ жньої плах ти ос но-
ва бу ла вов ня на. 

На сьо год ні втра че но май же всі цен-
три на род но го мис тец тва. мов чить 
ре ше ти лів ка, ди кань ка, зінь ків, мир-
го род, ох тир ка, умань, зо ло то но ша, у 
яких продукція вироблялася ко лись не 
ли ше для міс це вих пот реб, а й ма ла 
шир ше роз пов сюд жен ня. а хар ків у 

се ре ди ні хІх ст. на дов го зак рі пив за 
со бою сла ву сто ли ці шер стя ної тор гів-
лі8. то му, щоб ство ри ти справ жній тра-
ди цій ний одяг, тре ба по чи на ти від род-
жу ва ти всі тех но ло гіч ні опе ра ції по 
йо го бу до ві. це сто су єть ся усіх ви дів 
на род но го мис тец тва. сьо год ні на шим 
зав дан ням є від ро ди ти ре мес ла і про-
мис ли ук ра ї ни. а од ним із най важ ли ві-
ших сьо год ніш ніх орі єн ти рів – спря му-
ван ня майс трів у по шу ках влас но го 
об лич чя до ху дож ньо го ба га то ві ко во го 
дос ві ду на ро ду. тра ди цій ність же по яс-
ню єть ся не тіль ки як влас ти вість пев-
них ре чей, форм, ідей, а і як єди на мож-
ли вість збе ре жен ня їх са мо бут нос ті. І 
як що нам по щас тить не втра ти ти кра щі 
над бан ня ук ра їн сько го на ро ду, то тим 
са мим зак ла де мо під ва ли ни для куль-
тур но го роз вит ку май бут ніх по ко лінь.

_______________
1 ма те рі а ли екс пе ди ції в пе ре яс лав ський 

р-н ки їв ської об лас ті в 2003 р. за пи са но від 
беч ко о. а., 1918 р. н.

2 па дал ка л. Что ска за ло на се ле ние пол-
тав ской гу бер нии о сво ем ста ром бы те. – пол-
та ва, 1905. – с. 42–79. 

3 тран сфор ма ція гро ма дян сько го сус пільс-
тва. ус на іс то рія ук ра їн ської се лян ської куль-
ту ри 1920–30 ро ків. – к., 1999. – с. 24. 

4 там са мо. – с. 32.
5 там са мо. – с. 25.
6 кан це ди кас а. уро ки на род но го ис кусства. 

– м., 1986. – с. 28.
7 сте цен ко к. ук ра їн ська піс ня в на род ній 

шко лі: до по відь на з’їз ді вчи те лів на род них 
шкіл Ям піль сько го по ві ту на по діл лі 25. 04. 1917 
р. // спі вець ду ші на род ної: до 120 річ чя з дня 
на род жен ня к. сте цен ка. – київ– фас тів, 2003. 
– с. 7. 

8 тру ды харь ков ско го гу берн ско го ста тис-
ти чес ко го ко ми те та о шер сто мой ном про из-
водс тве в г. харь ко ве. – х., 1869. – с. 52.
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опи си ве сіль ної об ря до вос ті у твор-
чос ті г. квіт ки- ос нов’янен ка на ле жать, 
ма буть, до най дав ні ших фоль клор но- 
етног ра фіч них “за пи сів” на хар ків щи-
ні. біль шість із них фік су ють до най-
мен ших де та лей на пов не ні гли бо ким 
ду хов ним зміс том пра дав ні зви чаї й 
об ря ди, які зде біль шо го вий шли з по бу-
ту й за бу ли ся. 

про ве сіль ну об ря до вість ідеться в 
про зо вих і дра ма тич них тво рах г. квіт-
ки- ос нов’янен ка: “ма ру ся”, “ко зир- 
дів ка”, “ко но топ ська відь ма”, “бо жі 
ді ти”, “під бре хач” та “сва тан ня на гон-
ча рів ці”. зма льо ва ні пись мен ни ком 
ве сіль ні об ря ди по бу ту ва ли на хар ків-
щи ні в 20–30-х рр. хІх ст. ос кіль ки це 
лі те ра тур ні тво ри, а не ет ног ра фіч ні 
за пи си, то в кож но му з них пе ре важ но 
по да но ли ше фраг мен ти ве сіл ля, без по-
се ред ньо пов’яза ні з перепетіями твору. 
про те об’єд нав ши всі ці фоль клор но- ет-
ног ра фіч ні епі зо ди, не важ ко від тво ри ти 
ці ліс ну струк ту ру тра ди цій но го ук ра їн-
сько го ве сіл ля з усі єю пос лі дов ніс тю: 
до мов ля н ня про сва тан ня, сва тан ня, 
за ру чи ни, зап ро си ни на ве сіл ля, бган ня 
ко ро ваю, ді вич- ве чір, ве сіл ля, пе рез ва, 
ряд жен ня. Щоб склас ти уяв лен ня про 
дос то вір ність від тво ре них г. квіт ко ю- 
ос нов’янен ком об ря дів, по рів няй мо їх із 
ет ног ра фіч ни ми за пи са ми.

Äî ìîâ ëÿííÿ ïðî ñâà òàí íÿ. ет ног-
ра фіч ні дже ре ла свід чать, що май же на 
всій те ри то рії ук ра ї ни, перш ніж за си-
ла ти ста рос тів, ро ди чі на ре че но го по си-
ла ли до ро ди чів дів чи ни сво го пред-
став ни ка на перемови. Най дав ні ші 
ет ног ра фіч ні за пи си вка зу ють, що цю 
роль ви ко ну ва ла жін ка (ма ти, тіт ка, 
сес тра, не віс тка). у за пи сах се ре ди ни 
хІх ст. і піз ні ших базуєть ся, що ця 
мі сія пок ла да ла ся на чо ло ві ків (дядь ка, 
су сі да, бать ка) 1. так, у п’єсі “сва тан ня 
на гон ча рів ці” до мов ля ти ся про сва тан-
ня йшов бать ко мо ло до го, що, оче вид но, 

пов’яза но з пе ре ва жан ням пат рі ар халь-
них звичаїв.

Ñâà òàí íÿ, çà ðó ÷è íè. Най шир ше і 
най пов ні ше у г. квіт ки- ос нов’янен ка 
пред став ле не сва тан ня. у по віс ті “ма ру-
ся” пись мен ник по дає об ряд вис ва ту ван-
ня дів чи ни ста рос та ми у двох ва рі ан тах: 
зго ди і від мо ви. за пер шим ра зом, ко ли 
ва силь прий шов сва та тися до ма ру сі, її 
бать ко На ум дрот не дав зго ди на шлюб. 
у цьо му тво рі г. квіт ка- ос нов’янен ко 
пос лі дов но опи сує всі ри ту аль ні дії, кож-
на з яких має пев не зна чен ня і зас лу го-
вує на ува гу. так, перш ніж зай ти в 
ха ту, ста рос ти сту ка ють па ли ця ми у 
две рі три чі по три ра зи, спо ві ща ю чи про 
свій при хід. у цей час гос по да рі го тують-
ся до при йо му ста рос тів. На ум діс та є 
но ву сви ту і по яс. одяг нув шись, він 
по су ває хліб, що зав жди був на сто лі, до 
по ку тя. йо го жін ка Нас тя за па ли ла свіч-
ку “пе ред бо га ми” і вби рає ма ру сю. 
упо рав шись з усім, гос по да рі сі да ють на 
ла ві і зап ро шу ють ста рос тів. зай шов ши 
в ха ту, ста рос ти мо лять ся бо гу, кла ня-
ють ся бать кам на ре че ної і да ють хліб. 
ва силь, мо ло дий, за хо дить у ха ту ра зом 
зі ста рос та ми, але учас ті у сва тан ні не 
бе ре. це тра ди цій ні еле мен ти сва тан ня, 
які мож на знай ти як у ста ро вин них, так 
і в піз ні ших за пи сах ве сіль но го об ря ду.

стар ший ста рос та ви го ло шу є тра-
ди цій ну про мо ву. це кла сич на ри то-
рика “лов ців – уда лих мо лод ців”, які 
зус трі ли кня зя і на йо го про хан ня піш-
ли по слі ду “ли си ці- ку ни ці- крас ної 
ді ви ці”, а слід при вів їх са ме до дво ру 
гос по да ря, і то му во ни про сять від да ти 
крас ну діви цю їх ньо му кня зеві. 

з ча сом ця про мо ва спро щу ва ла ся, 
як влас не і сам ве сіль ний об ряд. так, у 
за пи сах зламу хІх – хх ст. та кої про-
мо ви вже не має. На то мість зна хо ди мо 
але го рію про слід ку ни ці, який при вів до 
дво ру дів чи ни, в ді а ло гах між ста рос та-
ми і бать ка ми на ре че ної. по діб на про мо-
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ва за фік со ва на в ет ног ра фіч них за пи сах 
о. те ре щен ка та п. Чу бин сько го. 

повернемося до твору г. квіт ки- ос-
нов’янен ка. вис лу хав ши ста рос тів, На ум 
зап ро по ну вав їм ви пи ти по чар ці. це 
од на з дав ніх тра ди цій них де лі кат них 
форм від мо ви ста рос там 2. піс ля цьо го 
во ни за б ра лиь свій хліб і пішли із ха ти.

ко ли г. квіт ка- ос нов’янен ко опи-
сує, як ва силь вдру ге сва тав ся до 
ма ру сі, то пер шу час ти ну сва тан ня 
пе ре ка зує вже стис ло. цьо го ра зу 
На ум був го то вий прий ня ти хліб і зап-

ро сив до ха ти ма ру сю, за пи тав ши у 
неї, що йо му ро би ти. за зви ча єм во на 
пі дій шла до пе чі і мов чки ко лу па ла її 
на знак зго ди. у цьо му опи сі ми зно ву 
ба чи мо тра ди цій ний об ряд сва тан ня. 
при цьо му де таль но по да єть ся і зак-
люч на час ти на сва тан ня, на во дять ся 
ри мо ва ні ді а ло ги між ста рос та ми і 
бать ка ми на ре че ної. для під твер-
джен ня ав тен тич нос ті цих ді а ло гів, 
по да є мо їх у по рів нян ні із за пи са ми 
м. ф. сум цо ва.

“– ба чи те, лов ці- мо лод ці, що ви на ро би-
ли? ме не з жін кою сму ти ли, доч ку прис ти-
ди ли, що ско ро піч зов сім по ва лить, ма буть, 
ду ма тут біль ше не жи ти! гай, гай! так ось 
що ми зро би мо: хліб свя тий принь ме мо, доб-
ро го сло ва не цу ра є мо ся, а щоб ви нас не 
по ро чи ли, що ми пе ре дер жу єм ку ни ці та 
крас ні ді ви ці, так ми вас пов’яже мо і тог ді 
усе доб ре вам ска же мо. доч ко! прий шла й 
на ша чер га до прик ла ду ка за ти: го ді ли шень 
піч ко лу па ти, а чи не ма чим сих лов ців- мо-
лод ців пов’яза ти?

Іще не час бу ло ма ру сі пос лу ха ти – 
знай ко лу па.

от вже ма ти їй ка же:
– Чи чу єш, ма ру сю, що бать ко ка же? 

Іди ж, іди та да вай, чим лю дей пов’яза ти. 
або, мо же, ні чо го не прид ба ла та з со ро му 
піч ко лу па єш? Не вмі ла ма те рі слу ха ти, не 
вчи ла ся пряс ти, не за ро би ла руш ни ків, так 
в’яжи хоч ва лом, ко ли і той ще є” 3.

“бать ко: ба чи те, лов ці- мо лод-
ці, що ви на ро би ли: ме не з жін кою 
зас му ти ли, доч ку прис ти ди ли, що 
ско ро піч зов сім по ва лить. так ось 
що ми зро би мо: доб ро го сло ва не 
цу ра є мо ся, а щоб ви нас не по ро чи-
ли за те, що ми пе ре дер жу єм ку ни-
цю – крас ную ді ви цю, то ми вас 
пе рев’яже мо і то ді усе доб ре вам 
ска же мо. доч ко! прий шла чер га і 
нам до прик ла ду ка за ти, го ді піч 
ко лу па ти, а чи не ма чим цих лов-
ців- мо лод ців пов’яза ти? (доч ка 
мов чить, ко лу пає піч)

ма ти. Чи чу єш, що бать ко 
ка же? йди, та да вай чим лю дей 
пе рев’яза ти! а мо же ні чо го не 
прид ба ла, та з со ро му піч ко лу па-
єш? Не вмі ла ма те ри слу ха ти, не 
вчи ла ся пряс ти, не зро би ла руш-
ни ків?” 4 

ці за пи си роз ді ляє май же сто літ тя, 
але в них збі га єть ся не тіль ки зміст, а й 
ус та ле ні фра зи- клі ше ді а ло гу учас ни-
ків об ря ду.

Не оми на ю чи жод ної де та лі, г. квіт-
ка- ос нов’янен ко пос лі дов но опи сує всі 
ус та ле ні об ря до ві дії сва та ної дів чи ни: 
ма ру ся ви нес ла на де рев’яній та рі-
лоч ці пок ла де ні хрес т-на- хрест два 
дов гі руш ни ки і по ло жи ла їх на “хліб 
свя тий”, вда ри ла три пок ло ни пе ред 
об ра за ми, три чі пок ло ни ла ся у но ги 
бать кам, по ці лу ва ла в ру ку ма тір і під-
нес ла ста рос там руш ни ки. ста рос ти 
дя ку ють “бать ко ві й ма те рі, що своє 
ди тя ра но бу ди ли і доб ро му ді лу нав-
чи ли... і ді воч ці, що ра но вста ва ла, тон-

ко пря ла і хо ро шень кі руш нич ки прид-
ба ла”, 5 і пов’язу ють один од но му руш-
ни ки. а мо ло до му ма ру ся ви нес ла 
“шов ко вий пла ток”, на який “по п’ятін-
кам за роб ля ла”. во на “за ти кає” йо го 
за по яс мо ло до му, за це ва силь пок лав 
на та ріл ку ціл ко во го. усі ці об ря до дії 
відповідають і на той ча с збе рі га ли 
дав ній сак раль ний зміст. за свід чен-
ням Н. І. здо ро ве ги, во ни бу ли по ши ре-
ні май же на всій те ри то рії ук ра ї ни 6. 
з ча сом біль шість із них, вий шла з 
ужит ку або спрос ти ла ся у ви ко нан ні. 
ска жі мо, забулося сак раль не зна чен-
ня ро бо ти, ви ко на ної в “свя ту п’ятін-
ку”, пот рій них пок ло нів сва та ної дів-
чи ни, руш ни ків, пок ла де них на 
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де рев’яній та ріл ці на хліб свя тий хрес-
т-на- хрест... піс ля таких обрядин 
мо ло ді кла ня лися бать ко ві у но ги три-
чі. за тре тім ра зом бать ко їх бла гос-
лов ляв. у бать ко ве бла гос ло вен ня 
г. квіт ка- ос нов’янен ко вво дить дав ній 
на род ний зви чай го во ри ти нав па ки, 
щоб не нав ро чи ти:

“ – гля ди ж, зя тю! жін ку свою бий і 
уран ці, і уве че рі, і вста ю чи, й ля га ю чи, 
і за ді ло, і без ді ла, а сва рись з нею по у-
сяк час. Не справ ляй їй ні плат тя, ні 
оде жі; до ма не си ди, тас кай ся по шин-
ках та по чу жих жін ках; то з жін кою у 
пар ці і з ді точ ка ми як раз пі де те у стар-
ці. а ти, доч ко, му жич ку не спус кай і ні 
у чім йо му не по ва жай; ко ли дур ний 
бу де, то по ї де у по ле до хлі ба, а ти йди 
у ши нок, про пи вай ос тан ній шма ток; 
пий, гу ляй, а він не хай го ло дує; та і в 
пе чі ні ко ли не кло по чи; не хай па у тин-
ням зас те леть ся піч, от вам і уся річ. ви 
не ма лень кі вже, са мі ро зум ма є те, і що 
я вам ка жу, і як вам жи ти, зна є те” 7.

На цьо му об ря до дія сва тан ня заз ви-
чай за вер шувала ся. але в по віс ті квіт-
ки- ос нов’янен ка ми ба чи мо, що во на 
по єд ну єть ся із нас туп ним ета пом ве сіль-
ної дра ми – за ру чи на ми, що бу ло ха рак-
тер но для пів ден но- схід них ра йо нів, 
зок ре ма хар ків щи ни 8.

у по віс ті “ма ру ся” бать ки на ре че ної 
зап ро шу ють всіх до сто лу: “про си мо 
ми лос ті на хліб, на сіль і на сва тан ня” 9. 
піс ля цьо го мо ло дих са дять на по куть 
на по сад (на при чіл ко вій ла ві, мо ло дий 
до по ку тя, а мо ло да по ряд). бать ко сі дає 
бі ля зя тя (на чіль ній ла ві). ста рос ти 
сі да ють на ос ло ні, пе ред сто лом. ма ти 
по дає на стіл стра ви. На за ру чи ни бу ли 
зап ро ше ні та кож і друж ки. во ни сі да-
ють на ла ві бі ля на ре че ної по чи ну (тоб-
то на при чіл ко вій ла ві, да лі від по ку тя).

за та ким сце на рі єм опи су єть ся цей 
об ряд сва тан ня в п’єсі “сва тан ня на 
гон ча рів ці”. втім, по ряд з обов’яз ко ви-
ми ат ри бу та ми, які ста нов лять ос но ву 
об ря ду, важ ли ву роль ві діг рає твор ча 
імп ро ві за ція са мих учас ни ків, які вмі ло 
прис то со ву ють об ряд до кон крет них 
умов сво го жит тя. 

Щоб вис ва та ти дів чи ну, пот ріб но 
бу ло ма ти не а би я кий хист. Як за у ва жує 

г. квіт ка- ос нов’янен ко: од ні ста рос ти 
йшли по пе рев’язу ва ні руш ни ка ми, вих-
ва ля ю чись, а ін ші – “сви ня чою стеж-
кою”, не су чи за мість хлі ба гар буз. са ме 
зав дя ки хит рій дип ло ма тії стар шо му 
ста рос ті ско ри ку вда єть ся “ді ло все 
звес ти на лад”: не лю бу стець ку діс та-
єть ся гар буз – тра ди цій ний і най по ши-
ре ні ший ва рі ант від мо ви ста рос там, – а 
шов ко ва хус тка – ко ха но му олек сі є ві.

Çàï ðî ñè íè íà âå ñ³ë ëÿ. Нас туп ним 
ета пом у пе ред ве сіль ній об ря до вос ті є 
зап ро си ни на ве сіл ля. цей об ряд пред-
став ле ний у трьох по віс тях г. квіт ки- 
ос нов’янен ка: “ко но топ ська відь ма”, 
“бо жі ді ти” та “ко зир- дів ка”. за зви ча-
єм він від бу вав ся в п’ят ни цю. На ре че на 
свят ко во вдя га ла ся і йшла по се лу за про-
шу ва ти на ве сіл ля: “то го друж ком, то го 
під дру жим, тих у ста рос ти, тих у бо я ри; 
нап ро си ла сва шок, сві ти лок, бать ків, 
по ряд чи ків і вся ко го на ро ду, яко го тре ба 
на ве сіл ля, і у по чот, і до по ряд ку” 10. 
під твер джен ня цьо му зна хо ди мо у 
Н. І. здо ро ве ги, яка заз на чає, що у п’ят-
ни цю на ре че на зап ро шу ва ла ве сіль ну 
дру жи ну 11. ге ро ї ні квіт чи них тво рів: 
оле на, мар фу ша та Їв га бу ли си ро та ми. 
то му пись мен ник звер тає ува гу на особ-
ли вість цьо го об ря ду для на ре че но ї- си-
ро ти, яка хо ди ла зап ро шу ва ти на ве сіл-
ля з роз пу ще ною ко сою: “Їв га, що, як 
кра ля, йде по пе ред дру же чок з роз пу-
ще ною ко сою, бо си ро та без ма те рі, зак-
віт ча на та уб ра на, так що ну!”. 12 “мар-
фу ша роз ря ди ла ся по- ді воць ко му і з 
роз пу ще ною ко сою, звіс но – як си ро та”. 
по рів няй мо із по діб ним зви ча єм у по хо-
валь но му об ря ді, ко ли по ми рає хтось із 
бать ків, то доч ка йшла за тру ною з роз-
пле те ни ми ко са ми. але, ко ли по кій ни ка 
опус ка ли в яму, дів чи на ста ва ла на ко лі-
на бі ля мо ги ли і хто- не будь з ро ди чів 
швид ко зап лі тав їй ко су 13.

Áãàí íÿ êî ðî âàþ. у тра ди цій но му 
ук ра їн сько му ве сіл лі над зви чай но роз-
ви не ним і важ ли вим є ко ро вай ний об ряд. 
йо го сак раль не, пра во ве й ес те тич не зна-
чен ня зу мо ви ли стій ке по бу ту ван ня 
впро довж ві ків і до на шо го ча су. цей 
об ряд яск ра во пред став ле ний у по віс ті 
“ко зир- дів ка”. ко ро вай бга ли в су бо ту. 
ос кіль ки Їв га бу ла на пів си ро тою, то са ма 
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зіб ра ла ко ро вай ниць, а, заз ви чай, це 
ро бить ма ти мо ло дої. у цей день, як заз-
на чає ав тор, “...бга ють ко ро вай, пі сень 
спі ва ють, шиш ки ліп лять, а тіс то по па зу-
хах кра дуть (ри ту ал вкра де но го тут має 
сак раль ний зміст і в та ко му зна чен ні 
по ши ре ний у ба га тьох ка лен дар но- ро-
дин них об ря дах); скрип ни ки гра ють, 
друж ко пош тує...” 14. пись мен ник послі-
дов но опи сує всі еле мен ти об ря ду ви пі-
кан ня ко ро ваю: поб ла гос ло вив шись, жін-
ки лі плять ко ро вай, по чи на ючи з ниж-
ньо го кор жа “пі дош ви”, всередину кла-
дуть овес і гро ші, звер ху нак ла да ють 
шиш ки і че рез увесь ко ро вай – хрест. 
по верх усьо го прик ра ша ють “уточ ка-
ми”, ви ліп ле ни ми з тіс та. в такому 
оздобленні ко ро ваю при сут ні дав ні свя-
щен ні ду хов ні зна ки на род но го сві тог ля-
ду: шиш ки, пташ ки, овес, хрест, гро ші, 
кла дуть як свя то щі, тоб то для ос вя чен ня 
ве сіль но го ко ро ваю, а не як сим во ли праг-
ма тич но го по ба жан ня ба гатс тва за по ши-
ре ни ми су час ни ми ін тер пре та ці я ми. за 
свід чен ням дос лід ни ків, та ка струк ту ра 
ко ро ваю є тра ди цій ною 15. Як піч “пос пі-
ла”, ко ро вай са дов лять на ло па ту і друж-
ко про сять бла гос ло вен ня у ста рос тів: 
квіт ка- ос нов’янен ко пе ре дає цей ді а лог. 
та кі ді а ло ги- бла гос ло вен ня бу ли по ши-
ре ні у ве сіль но му об ря ді на те ре ні ук ра-
ї ни і зас то со ву ва лися до різ них об ря до-
дій. піс ля цьо го друж ки від правляють  
ко ро вай у піч. І від ра зу дві мо ло ди ці 
сі да ють бі ля пе чі й пиль ну ють, щоб ніх то 
не під хо див і не ди вив ся, “а ко ли що, так 
за раз і від го во рю ва ли со бі ни щеч ком і 
спльо ву ва ли че рез пле че” 16. тут ба чи мо 
свід чен ня над зви чай но ар ха їч них уяв-
лень про ду хов ну дію пог ля ду і сло ва.

де таль но пись мен ник опи сав і ри ту-
ал із ді жею, в якій мі си ли ко ро вай. 
друж ко прик ріп лює все ре ди ні ді жі 
чо ти ри вос ко ві свіч ки і, за па лив ши їх, 
нак ри ває ві ком. то ді друж ко, під дру-
жий і дві мо ло ди ці бе руть її хрест на 
хрест. ста ють по се ред ха ти, під сво ло-
ком, і но сять ді жу, спі ва ю чи по ши ре ну 
піс ню: “ой, піч хо дить на но гах, ді жу 
но сять на ру ках. пе че ж, на ша пе че, 
спе чи нам ко ро вай гре че!”17

во ни три чі під но сять ді жу до сво ло-
ка і ці лу ють ся між со бою. так роб лять 

три чі. об ряд пов’яза ний з ві ру ван ня ми 
в ду хів пред ків, за яки ми сво лок уо соб-
лю вав пред ка- ді да. ді жу під но си ли до 
сво ло ка для бла гос ло вен ня ду ха ми 
пред ків.

по біж но зга ду єть ся про ко ро вай ний 
об ряд і в по віс ті “бо жі ді ти”: “жін ки ... 
лі пи ли ко ро вай і ді жу но си ли по ха ті 
важ но, з пі сень ка ми, як за кон ве лить” 18.

у по віс ті “бо жі ді ти” зна хо ди мо згад-
ку про дівочий вечір. ві до мос ті об ме жу-
ють ся свід чен ням, що в цей ве чір всі 
тан цю ва ли до пів но чі.

Âå ñ³ë ëÿ. влас не ве сіл ля най пов ні ше 
і на йяс кра ві ше опи са не в по віс ті “бо жі 
ді ти”. спо чат ку за хрис ти ян ським зви-
ча єм мо ло дих по він ча ли. піс ля то го за 
дав нім на род ним зви ча єм ко жен із них 
обі дав зі сво їм ро дом. ос кіль ки хрис ти-
ян ський зви чай він чан ня до лу чив ся до 
тра ди цій но го ве сіль но го об ря ду знач но 
піз ні ше, то він не змі нив хід дав ньо го 
об ря ду. під твер джен ня цьо го зна хо ди-
мо в за пи сах г. ка ли нов сько го “з цер-
кви, піс ля він чан ня, мо ло дий з бо я ра ми 
і зі сво їм поч том йде у свій, а мо ло да – у 
свій же дім з друж ка ми...” 19 піс ля обі ду 
з дво ру мо ло до го ви ряд жа ли по їзд. ана-
ло гіч ний хід дії ба чи мо і в за пи сах 
в. в. Іва но ва в се лі ми кіль сько му ста-
ро біль сько го по ві ту хар ків ської гу бер-
нії: “Як що він ча ють ся... в день ве сіл ля, 
то ді же них з бо я ра ми, а на ре че на з 
друж ка ми по сво їх до мів ках і обі да ють. 
піс ля обі ду спо ряд жа ють же ни ха з 
по їз дом” 20. Над зви чай ний ін те рес і 
на у ко ву цін ність має у по віс ті опис 
“ве сіль но го по їз да”, в яко му за фік со ва-
ні ар ха їч ні еле мен ти цьо го об ря ду: шес-
те ро бо я ри нів по сі да ли на ко ні, а ве сіль-
на ма ти ви ї ха ла вер хи на ко чер зі у 
ви вер ну то му ко жу сі й у шап ці по верх 
сво го очіп ка. та ке спо ряд жен ня ма те рі 
зас від чує дав ні на род ні уяв лен ня про 
культ пред ків і ду хов ну роль ма те рі- 
свя ти тель ки. об’їхав ши по їзд три чі і 
об си па ю чи вів сом, го рі ха ми і гріш ми, 
во на взя ла ко ня, на яко му си дів мо ло-
дий, за уз деч ку і ви ве ла з дво ру. 
у ве сіль но му по їз ді ру ши ли всі “чи нов-
ні”: друж ко, під дру жий, двоє ста рос тів, 
дві сваш ки і сві тил ка з ме чем у ру ках, 
зак віт ча ним ка ли ною, ва силь ка ми і 
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трьо ма зліп ле ни ми свіч ка ми, що па ла-
ли. да лі з гу мо ром опи су єть ся дав ній 
об ряд, ко ли бо я ри прис ту пом бе руть 
двір мо ло дої: “тіль ки що ста ли до їж-
джа ти до дво ра мо ло дої, так бо я ри і 
по ча ли пу ка ти з піс то лів... у дво рі ж 
мо ло дої що ді єть ся! ба теч ки! тіль ки 
по ча ли стріль бу, за раз во ро та і за чи ни-
ли. ви ко ти ли ве ли ке по ла ма не ко ле со 
від во за, да вай йо го за мість пуш ки піс-
ком у ма то чи ну за ряд жа ти та ви ки да ти 
йо го з ко ле са, мов відс тре лю ють ся, та 
усе з за кон ни ми при го во ра ми. от при-
їж джі по ду жа ли, від чи ни ли во ро та, 
увій шли у двір... тут хлоп’я у ста рос ти і 
вих ва ти ло па лич ку, і по ча ло на ній вер-
хи бі га ти по дво ру, виб ри ку ю чи та ржу-
чи, бу цім то кінь. ста рос та під бі га за 
ним, та мо лить, та про сить, щоб вер нув 
ко ня, не му чив би йо го та не зно ро вив би 
йо го; да лі дасть хлоп це ві гро шей, ви ку-
пить па лич ку, і тог ді йдуть вже у 
ха ту...” 21. схо жий об ряд по дає 
м. ф. сум цов, по си ла ю чись на за пи си 
Чу бин сько го: “в ма ло ро сії же них з 
по їз дом зна хо дить за за чи не ни ми во ро-
та ми або бі ля обох їх кін ців ба га то мо ло-
дих па руб ків, озб ро є них па ли ця ми; во ни 
не впус ка ють же ни ха і йо го ро ди чів в 
дім на ре че ної. по їзд же ни ха спо чат ку 
про сить, по тім всту пає в бій ку, що за кін-
чу єть ся пе ре го во ра ми і зго дою за хис-
ни ків дво ру на ре че ної про пус ти ти 
по їзд” 22. (тут і далі пе рек лад наш – 
м. в.). у “сту ді ях з ук ра їн ської ет ног-
ра фії та ант ро по ло гії” хве дір вовк 
та кож зга дує цей обряд трак ту ю чи йо го, 
як “пе рес пра ви двох ро дів”, що суп ро-
вод жу ють ся “напо доб лен ням ріж них 
за хо дів для охо ро ни, яких два во ро жі 
ро ди не об хід но му сі ли вжи ва ти на віть і 
то ді, ко ли нас та ва ло за ми рен ня”. він 
ствер джує, що та кий об ряд прак ти ку-
єть ся у всіх слов’янсь ких на ро дів 23.

а в ха ті мо ло да си дить за сто лом, 
пе ред ко ро ва єм, по хи лив ши го ло ву, і 
вдає, що пла че. гра ють скрип алі й цим-
ба ліст, а друж ки “на увесь го лос кри чать 
пі сень ки”, ос мі ю ю чи мо ло до го і йо го 
по їзд.

у по віс ті та кож опи са на ду же ці ка-
вий і ар ха їч ний об ряд ви ку пу мо ло дої. 
це дав ній шлюб ний зви чай, ві до мос ті 

про який зна хо ди мо в лі то пи сах VI II–
Іх ст. зго дом він тран сфор му вав ся і 
став од ним із еле мен тів ве сіль ної об ря-
до вос ті. мо ло ду про да вав її брат. він 
си дів бі ля мар фу ші з “прес тра шен ним 
кий ком у ру ках за мість піс то ля, ути ка-
ний уся ки ми реп’яха ми” 24. взяв ши 
ви куп, брат пус кає мо ло до го сіс ти бі ля 
мо ло дої. схо жий ри ту ал ба чи мо і в 
за пи сах в. в. Іва но ва в сло бо ді Шу лі ка 
ста ро біль сько го по ві ту хар ків ської 
гу бер нії, ко ли бі ля мо ло дої “сто їть 
де кіль ка ді тей з кий ка ми (па ли ця ми, 
на яких на ві ша ні пуч ки жит ньої со ло-
ми)” 25 і не пус ка ють мо ло до го сіс ти 
бі ля неї, по ки не от ри ма ють ви куп. 
да лі, як заз на чає ав тор, від бу вав ся 
об ряд да ро виз ни з піс ня ми і тан ця ми. 
про дав ні зви чаї, які суп ро воджу ють 
цей об ряд, діз на є мо ся з по віс тей 
“ко зир- дів ка” та “ко но топ ська відь-
ма”. в пер шій по віс ті пись мен ник ви ді-
ляє од ну ці ка ву особ ли вість – зву ко-
наслідувальний супровід да ро ва них 
тва рин: “друж ко аж ох рип, ме ке ка ю-
чи, та хрю ка ю чи, та ре ву чи вся кою 
ско ти ною, що мо ло дим да ру ва ли” 26. 
а в дру гій по віс ті, ок рім цьо го, ав тор 
на зи ває ще один зви чай, ко ли за пи су-
ють ву гіл лям на сті ні те, що да ру ють. 
під твер джен ня цьо му зна хо ди мо в 
за пи сах в. в. Іва но ва на ста ро біль щи ні 
хар ків ської гу бер нії: “да ру ють хлі бом, 
вів ця ми і гро ши ма, всі по да рун ки друж-
ко за пи сує на сті ні ро га чем, так що піс-
ля цьо го зав жди до во дить ся зно ву 
об ма зу ва ти ха ту” 27.

у по віс ті “бо жі ді ти” на за вер шен-
ня ве сіл ля, мо ло ду ве зуть у двір до 
мо ло до го че рез во гонь. цей об ряд, як 
по яс ню ють дос лід ни ки, є да ни ною дав-
нім пе ре жит кам очи щу валь них об ря-
дів вог ню 28. Як заз на чає хв. вовк, 
“пе ре ду сім мо ло да му сить пе рей ти 
че рез очи щен ня, щоб роз ві я ти слі ди 
ма гіч ної си ли, які во на мог ла діс та ти 
від сво їх з ріж ною ме тою, по чи на ю чи 
від сво го увіль нен ня аж до по не во лен-
ня чо ло ві ком. то му мо ло ду та ці лий її 
по їзд пе ре во дять че рез во гонь” 29.

Ïå ðåç âà. Не мен шою цін ніс тю у 
тво рах г. квіт ки- ос нов’янен ка від-
зна ча ють ся опи си об ря дів, що від бу-

ве сІль на об рЯ до вІс ть У твор аХ г. квІт кИ ос нов’Янен ка

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



34

м. вер гов ська 

ва ли ся на дру гий день ве сіл ля: пе рез-
ва, ряд жен ня (по віс ті “бо жі ді ти”, 
“ко зир- дів ка” та “ко но топ ська відь-
ма”).

об ряд пе рез ва опи са ний у по віс ті 
“бо жі ді ти”. мо ло ді, ве сіль ні гос ті йдуть 
по се лу з піс ня ми, му зи ка ми і тан ця ми. 
мар фу ша при ко ло ла на пра во му бо ці 
очіп ка чер во ну квіт ку як звіс тку, що 
во на не осо ро ми ла сво го ро ду.

у по віс ті “ко но топ ська відь ма” об ряд 
пе рез ва по єд на ний із об ря дом по кри-
ван ня мо ло дої. свід чен ня про те, що у 
по не ді лок мо ло ду ве дуть пок ри ва ти до 
цер кви, зна хо ди мо у за пи сах п. Чу бин-
сько го в хар ків ськії гу бер нії 30. ко ли 
пан ха ляв ський ве зе мо ло ду оле ну пок-
ри ва ти ся до цер кви, то “по пе ре ду ве зуть 
на пре ви со чен но му дрюч ці за пас ку шов-
ко ву та чер во ну- чер во ну, як є са ма нас-
то я ща ка ли на... і ко ням чу би, і му зи ці і 
ру ки, і скрип ку, і чуб, і уси чер во ни ми 
лєн та ми по пе рев’язу ва ли...” 31. це тра-
ди цій ні об ря до ві сим во ли, що ма ють 
чер во ний ко лір і де монс тру ють цнот ли-
вість і чес ність мо ло дої.

зов сім інак ше від бу ва ють ся об ря ди 
пе рез ва та пок ри ван ня на ве сіл лі ми ки-
ти ула со ви ча заб рьо хи із со ло хою. 
піс ля шлюб ної но чі ве сіль на ма ти на ді-
ла со ло сі “по за ко ну” на шию хо мут. 
а пок ри ва ти її по вів друж ко на сміт тя. 
та ка ша на бу ла не чес ній мо ло дій, яка 
по ру ши ла “за кон”. по діб ну зне ва гу 
ви яв ля ли і бать кам не чес ної мо ло дої, 
на ді ва ли на них “ра ди со ро ма” 
со лом’яний хо мут 32. 

Ðÿä æåí íÿ. цей об ряд та кож від бу-
вав ся на дру гий день ве сіл ля. у по віс ті 
“ко зир- дів ка” учас ни ки об ря ду “на ряд-
жа лись хто жу рав лем, хто вед ме дем, 
хто жи дів кою, бу ли й ци га ни, і тур ки, і 
уся ким на ро дом пе ре ряд жу ва лись” 33. 
у цьо му опи сі зас від че но дав ній ва рі-
ант об ря ду, який пе ре гу ку єть ся з різ-
двя ни ми ряд жен ня ми, в яких ті са мі 
пер со на жі, що вка зує на їх ню спіль ну 
при ро ду. 

ве сіль на об ря до вість має роз ви не ну 
тра ди цію ве сіль но го хлі ба. в опи сах 
ве сіль но го об ря ду г. квіт ки- ос нов’янен-
ка, ок рім ко ро ваю, є згад ки про ве сіль-
ний, або ко ро вай ний ка лач, який ле жить 

на сто лі по ряд з ко ро ва єм 34.
за вер шу ю чи опис ве сіл ля у по віс ті 

“бо жі ді ти”, г. квіт ка- ос нов’янен ко 
ви слов лює своє ро зу мін ня важ ли вос ті 
цих об ря дів, їх ню ви со ку ду хов ну сут-
ність і під крес лює їх прав ди вість: “Не 
від нас во но ста ло ся, а ще ді ди і пра ді-
ди, та та ки спо кон ві ку лю ди так і же ни-
ли ся, і же нять ся. смі ять ся ні чо го – 
за кон” 35. І в цьо му не за пе реч на цін-
ність пог ля дів пись мен ни ка, вті ле них у 
йо го тво рах.

аналізуючи почерпнутий із тво рів 
г. квіт ки- ос нов’янен ка фоль клор но- 
етног ра фіч ний ма те рі ал пе ре ко ну є мо-
ся, що це ком плекс ет ніч ної ін фор ма ції, 
і який містить ок ре мі ар ха їч ні еле мен-
ти. отже твори класиків мають не лише 
художню, а й наукову цінність.
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наУкове вИданнЯ

пра ців ни ки му зею не од но ра зо во сти-
ка ють ся з фак та ми руй на ції пам’яток 
на род ної куль ту ри, яких із кож ним 
ро ком, на жаль, усе біль шає. при чи на ми 
та ко го яви ща є як об’єк тив на ре аль ність, 
ос кіль ки пам’ят ки ар хі тек ту ри ма ють 
уже со лід ний вік, так і суб’єк тив ні обс та-
ви ни. візь ме мо прос тий прик лад: 
по шкод жено фраг мент пле те ної сті ни 
певної бу дів лі, і це міс це пот ріб но від но-
ви ти, а піс ля цьо го – об ма за ти гли ною. 
справ жній рес тав ра тор зро бить так: 
вста но вить ду бо ві кіл ки в пот ріб них міс-
цях, зап ле те ло зою, як це зроб ле но в 
ори гі на лі, і зро бить об маз ку. та ким 
чи ном, бу дів ля збе ре же свою дос то вір ну 
конс трук цію і за ли шить ся пам’ят кою 
на род ної куль ту ри. а псев до рес тав ра-
тор мір кує по- ін шо му: яка різ ни ця, чим 
бу де зак ри та сті на, ад же під гли ною 
однаково ні чо го не вид но, – і зак ри ває 
дір ку в сті ні або шмат ка ми дик ту (фа не-
ри), або ін ши ми ви пад ко ви ми ма те рі а ла-
ми, які пот рап ля ють під ру ку.

але в тім то й спра ва, що, по- пер ше, 
та ке мас ку ван ня з ча сом прос ту пає 
на зов ні і стає вид но всю фальш не оз-
бро є ним оком, а по- дру ге, псев до рес-
тав ра ція приз во дить до втра ти іден тич-
нос ті бу ді вель, за мість яких пос та ють 
не о ко вир ні му ля жі.

І кіль кість та ких му ля жів, за мін ни-
ків справ жньо го, в му зеї на род ної ар хі-
тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни заг-
роз ли во зрос тає. та най біль шою заг ро-
зою ав тен тич нос ті пам’яток на род ної 
ар хі тек ту ри є не ро зу мін ня по са до ви ми 
осо ба ми са мої су ті проб ле ми, що і приз-
во дить до нев тіш них ре зуль та тів. ра ні-
ше, при ін тен сив но му ста нов лен ні 
му зею, тут пра цю ва ло близь ко трьох 
де сят ків рес тав ра то рів, при чо му в різ-
них ви дах і нап ря мах ді яль нос ті: жи во-
пис, де ре во, ме тал, – а крім то го, був 
дух зма галь нос ті у рес тав ра цій ній ро бо-
ті, що до по ма га ло пок ра щен ню про фе-
сій но го рів ня пра ців ни ків. але на сьо-

год ні в му зеї за ли шив ся ли ше один 
справ жній рес тав ра тор, і той пен сій но-
го ві ку.

адже, за ін ших обс та вин, мог ла б, 
бо дай час тко во, сфор му ва ти ся му зей на 
рес тав ра цій на шко ла, ад же пе ре ду мо-
ви для цьо го іс ну ва ли, і то не ма лі. бра-
ку ва ло ли ше від по від но го суб’єк тив но го 
фак то ра, який “або му рує, або руй нує”. 
На жаль, пе ре ва жи ло дру ге, от же, ма є-
мо ве ли кі проб ле ми.

для то го, щоб уже на ін шо му вит ку 
іс то рич ної ре аль нос ті, яка, тре ба ду ма-
ти, дає нез рів нян но кра щі пе ре ду мо ви 
що до зміц нен ня гу ма ні тар но го стриж ня 
в сус пільс тві, пот ріб но здій сни ти низ ку 
не об хід них за хо дів для вип рав лен ня 
ста но ви ща.

На сам пе ред, вив чи ти дос від ро бо ти 
тих рес тав ра то рів, які ще збе рег ли 
на леж ний рі вень, дот ри му ють ся на у ко-
вих за сад у са мо му під хо ді до рес тав ра-
цій ної спра ви, от же, ма ють, без сум ні ву, 
знач ні ре зуль та ти у сво їй ді яль нос ті. 
по ча ти спра ву пот ріб но з вив чен ня ста-
ну справ у рес тав ра то рів ук ра ї ни, на дав-
ши біль ше ува ги львів ській рес тав ра цій-
ній шко лі. Не за ва ди ло б оз на йо ми ти ся з 
до сяг нен ня ми рес тав ра то рів при бал ти-
ки, де здав на до цьо го ста ви ли ся з на леж-
ною ува гою. І, на реш ті, звер ну ти ся по 
дос від до на ших за хід них су сі дів по ля-
ків, які в рес тав ра цій них пи тан нях пе ре-
бу ва ють ма ло не по пе ре ду всі єї Єв ро пи.

І ли ше піс ля оз на йом лен ням з ба га-
тим дос ві дом ін ших ми по вин ні від нов-
лю ва ти рес тав ра цій ну спра ву в му зеї, 
але, без пе реч но, для ці єї ве ли чез ної 
ро бо ти пот ріб ні кош ти, а най го лов ні ше 
– кад ри. бо од них кош тів ма ло, прак ти-
ка по ка зує, що й при на яв нос ті ре сур сів 
при нев мі лій ор га ні за ції мож на за гу би-
ти всю спра ву, особ ли во, ко ли її очо лю-
ють не чис ті на ру ку не віг ла си й ци ні ки, 
що їх у по пе ред ні ро ки не ша ну ван ня 
куль ту ри сфор му ва ло ся та ки не ма ло.

от же, для пов но цін но го збе ре жен ня 
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до пИтаннЯ ЗбереженнЯ автентИкИ скарбІв народноЇ арХІтектУрИ

матерІальНа І духовНа культура пІвдеННо-
схІдНого подІллЯ (балтський І савраНський 

райоНи одеськоЇ областІ)

ªâãåí³ÿ Ãàéîâà (ì. Êè¿â)

під час на у ко во- по шу ко вих екс пе-
ди цій у 1981–83-х рр., згід но із за пи-
таль ни ка ми в се лах осич ки, пі ща на, 
са ра жин ка, кар ма лю ків ка, об жи ла, 
пу жай ко ве, кам’яне, йо си пів ка балт-
сько го р-ну і в се лах бак ша, віль шан-
ка, Не діл ко ве, бі ло у сів ка сав ран сько-
го р-нів одесь кої обл. був зіб ра ний 
по льо вий ма те рі ал, що сто су вав ся 
на род но го жит ла, ос нов них за нять і 
про мис лів, зви ча їв та об ря дів... і став 
ба зою для на пи сан ня “те ма ти ко- ек-
спо зи цій но го пла ну до са ди би” із 
с. пу жай ко ве балт сько го р-ну одесь-
кої обл. ма те рі ал від шу ко ву вав ся за 
спе ці аль ни ми за пи таль ни ка ми що до 
одя гу, зем ле роб ської тех ні ки, про мис-

лів, а для вив чен ня бджіль ниц тва був 
роз роб ле ний ок ре мий за пи таль ник.

ре зуль та ти цих по льо вих дос лід-
жень, до пов не ні ана лі зом на у ко вих та 
ар хів них ма те рі а лів (зок ре ма, дос лід-
жен ня ми о. ки та є вої), да ли мож ли-
вість зро би ти на у ко ве обґ рун ту ван ня 
“те ма ти ко- ек спо зи цій но го пла ну” до 
ха ти, ко мо ри, шо пи, клу ні.

до ко лиш ньо го балт сько го по ві ту 
по діль ської гу бер нії за су час ним ад мі-
ніс тра тив но- те ри то рі аль ним по ді лом 
вхо дять балт ський, сав ран ський та 
ко дим ський р-ни одесь кої обл. На се-
лен ня цьо го по ві ту в ос нов но му зай ма-
ло ся зем ле робс твом, са дів ниц твом, 
ово чів ниц твом, у се лах бу ли роз ви не ні 

му зей но го ком плек су на род ної ар хі тек-
ту ри не об хід но ство ри ти шко лу на род-
них ре ме сел, ку ди б вхо ди ли фа хів ці з 
різ них га лу зей, зок ре ма, з об роб ки де ре-
ва, ме та лу, з ке ра мі ки, а та кож майс три-
 пок рі вель ни ки, що ви ко рис то ву ють різ ні 
ма те рі а ли: со ло му, оче рет, ко ло ту дош-
ку, ґонт, дра ни цю то що. ли ше майс трів- 
покрі вель ни ків по ро бо ті з со ло мою пот-
ріб но не мен ше де сят ка (7–8 ви дів вкри-
ван ня да хів), не ка жу чи вже про ін ші 
ма те рі а ли. у шко лу на род них ре ме сел 
по вин ні вхо ди ти на у ков ці, майс три, ор га-
ні за то ри ви роб ниц тва то що. І, мож ли во, 
ця шко ла по вин на бу ти на ок ре мо му 
бюд жет но му ра хун ку, ос кіль ки це спе-
ци фіч на гос по дар ська оди ни ця, яка ви ма-
гає особ ли во го під хо ду й ува ги. Нам уяв-
ля єть ся, що та ка шко ла на род них ре ме-
сел має скла да ти десь три- чо ти ри де сят-
ки осіб різ но ма ніт ної фа хо вої нап рав ле-
нос ті, під си ле на сер йоз ни ми на у ков ця ми 
і, без пе реч но, має бу ти очо ле на від да ни-

ми спра ві рес тав ра ції людь ми. Щоб на 
ос но ві те о ре тич них дос лід жень на род-
них тра ди цій, уза галь нен ня на род но го 
дос ві ду та су час них під хо дів до рес тав-
ра цій ної і му зей ної спра ви фа хо во й на у-
ко во дос то вір но впро вад жу ва ти ви ко-
нан ня всіх рес тав ра цій них ро біт по 
му зею, щоб уні каль не зіб ран ня бу ді вель 
на род ної ар хі тек ту ри одер жа ло пов но-
цін не рес тав ра цій не за без пе чен ня, а 
му зей ний ком плекс і на да лі був пов но-
цін ною пер ли ною куль ту ри, що при ваб-
лює ба га тьох гос тей, ки ян та за ру біж них 
ту рис тів.

_______________ 
1. На род на твор чість та ет ног ра фія. – 2002. 
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Є. гайова

різ ні ре мес ла: бон дарс тво, ткац тво, 
тес лярс тво, ки ли марс тво. за мож ни ми 
вва жа ли ся се ля ни, які ма ли від 12-ти 
де ся тин зем лі, па ру во лів, 2–3 ко ро ви, 
стіль ки ж ко ней, до 10 ти овець, а в 
най бід ні ших бу ло всьо го 25 со ток зем-
лі. ці ни на зем лю у цьо му ре гі о ні бу ли 
до сить ви со ки ми. Нап рик лад, у кін ці 
хІх ст. у с. са ра жин ка од на де ся ти на 
зем лі кош ту ва ла 300 крб. 1

са ди ба се ля ни на се ред ньо го дос-
тат ку із с. пу жай ко ве балт сько го р-ну 
одесь кої обл. пред став ле на в екс по зи-
ції “по діл ля” віль но роз та шо ва ни ми 
спо ру да ми: ха тою, ко мо рою, шо пою, 
клу нею, са жем та па сі кою.

Òà êèé äâ³ð ïî ä³ ëÿâ ñÿ íà äâ³ íå ð³â
í³ ÷àñ òè íè – мен шу, що при ля га ла 
до ву ли ці, на зи ва ли “под вір’ям”, дво-
ром, а біль шу, що зна хо ди лась за 
ха тою – го ро дом. На под вір’ї пе ред 
ха тою са ди ли кві ти, фрук то ві де ре ва, 
в сад ках роз мі щу ва ли па сі ки, про ти 
ві кон чіль ної сті ни бу ду ва ли ко мо ру.

ву ли ця і под вір’я роз ме жо ву ва ли-
ся ти ном – “лі сою”, “пло том”. Їх пле ли 
з ло зи. На по чат ку хх ст. за мож ні 
се ля ни по ча ли ро би ти ого ро жу з 
до щок, які го ри зон таль но встав ля ли-
ся у па зи сох. від го ро ду под вір’я 
ві док рем лю ва ло ся ти ном вер ти каль-
но го або го ри зон таль но го пле тін ня.

На под вір’ї поб ли зу ву ли ці ко па ли 
кри ни ці – “æó ðàâ ë³”. кри ни ця із 
с. ліс ни чів ка скла да єть ся з двох час-
тин – на зем ної та під зем ної. На зем на 
час ти на зроб ле на у виг ля ді шес ти кут-
но го ду бо во го зру бу, який пок ла де но 
на ка ме ні. жу ра вель скла да єть ся із 
со хи, за ко па ної у зем лю на гли би ну 
5 м та прик ріп ле ної до неї ко ро мис ла з 
ключ кою. бі ля кри ни ці ле жить 
де рев’яна ко ло да із заг ли би ною, у яку 
на ли ва ли во ду ху до бі.

в цен трі дво ру роз мі ще на ха та, 
по бу до ва на в дру гій по л. хІх ст. міс-
це ви ми майс тра ми. конс трук тив на 
ос но ва – ду бо вий кар кас із за кид кою 
ду бо ви ми ди ля ми, що чер гу ють ся із 
ша ра ми гли ни. сті ни об ма ще ні ті єю ж 
гли ною, по бі ле ні. Нею та кож ут рам бо-
ва на й по ма ще на під ло га. зов ні сті ни 
ха ти по фар бо ва ні кіль ко ма ко льо ра-

ми, оз доб ле ні під вод ка ми та ма лю ван-
ням.

пок рів ля оче ре тя на, з ве ли ким 
ви но сом під даш шя. призь ба гли но-
бит на, звер ху під во ди ла ся трьо ма 
“лєн та ми” – чер во ною, жов тою, 
си ньою. за тиль на сті на ха ти мас ти ла-
ся чер во ною гли ною і прик ра ша ла ся з 
двох сто рін трьо ма вер ти каль ни ми 
“лєн та ми” – чер во ною, жов тою, 
си ньою на від да лі 0,5 м від ку тів. Чіль-
на й при чіл ко ві сті ни оз доб лю ва ли ся 
роз пи сом над вік на ми у виг ля ді ор на-
мен ту із кві ток, гі лок, 6–8 кут них 
ро зе ток. ку ти при чіл ко вої сті ни ви ді-
ля ли ся вер ти каль ни ми чер во ни ми 
сму га ми.

ко мо ра, що зна хо дить ся у са ди бі, 
ре конс тру йо ва на за ма те рі а ла ми дос-
лід жень цих бу ді вель із с. пу жай ко ве 
по чат ку хх ст. во на в пла ні од но ка-
мер на, з під даш ком на стов пчи ках, 
під ло га в ній – трам бо ва на зем ля, 
тинь ко ва на гли ною. пок рів ля оче ре-
тя на, з ве ли ким ви но сом.

в ін тер’єрі ко мо ри по всій дов жи ні 
за тиль ної сті ни зроб ле ні за сі ки (пле-
те ні з ло зи і об ма ще ні жов тою та бі лою 
гли ною), пе ре го род же ні на три час ти-
ни, нак ри ті де рев’яни ми криш ка ми. 
за сі ки під ня ті над зем лею, “щоб не 
мок рі ло”.

бі ля сті нок сто я ли вип ле те ні з око-
ло ту со лом’яни ки, діж ки для зер на, 
вос ко дав ки, бод ні для са ла. а на по лич-
ках роз мі щу ва лися різ них роз мі рів 
де рев’яні мір ки, ди мар для об ку рю-
ван ня бджіл, щіт ки для під во док, гли-
ня ний по суд.

по ряд з ко мо рою від тво ре но шо пу 
для ху до би та ре ма нен ту за ма те рі а-
ла ми дос лід жень у се лах пу жай ко ве, 
ми ро ни. за сло ва ми оче вид ців, во на є 
ти по вим ва рі ан том гос по дар ських спо-
руд, по ши ре них у пів ден них ра йо нах 
по діл ля на по ч. хх ст. скла да єть ся ця 
бу дів ля із чо ти рьох при мі щень: клу ні, 
во зов ні, двох при мі щень для ху до би. 
бі ля шо пи мог ла бу ти “îáî ðà” – за го-
ро жа для ху до би 2.

Ó ê³í ö³ ãî ðî äó ðîç òà øî âà íà êëó íÿ. 
за леж но від стат ків гос по да ря бу ло два 
ти пи цих бу ді вель: “з про тя гом” (нас-
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кріз ни ми две ри ма) і дво ма зас то рон ка-
ми, або без “про тя гу” на один зас то ро-
нок. клу ня у екс по зи ції му зею ре конс-
тру йо ва на за ма те рі а ла ми дос лід жень в 
тих са мих се лах, що й шо па. це ти по ва 
спо ру да для збе рі ган ня і об мо ло ту сно-
пів. сті ни кар кас ної конс трук ції виг ля-
да ють так: по пе ри мет ру за ко па ні ду бо-
ві сто я ни на гли би ну 1,2 м. в па зи цих 
сто я нів го ри зон таль но за би ва ли ся і 
об плі та ли ся ло зою ду бо ві гли ці. сті ни з 
обох сто рін об ма щу ва ли  кіль ко ма ша ра-
ми гли ни з по ло вою, а піс ля про си хан ня 
покривали гли ня ним роз чи ном. зов ні 
клу ню об ма щу ва ли жов тою гли ною, 
ку ти ж ви ді ля ли бі лою, нав ко ло две рей 
ро би ли чер во ну “об вод ку”.

се ред ню час ти ну клу ні про ти во ріт 
зай мав тік, з бо ків – два зас то рон ки 
для скла дан ня сно пів. до лів ка зроб ле-
на із трам бо ва ної зем лі.

Ін ко ли бі ля та ких клунь зна хо див-
ся по лів ник – спо ру да, у якій збе рі га-
ли по ло ву.

ÕÀ ÐÀÊ ÒÅ ÐÈÑ ÒÈ ÊÀ 
²ÍÒÅÐ’ªÐ²Â ÕÀ ÒÈ

пла ну ван ня ха ти в екс по зи ції 
му зею ха рак тер не для се р. хІх ст. на 
пів дні по діл ля: õà òà – ñ³ íè – õà òà. 
у цей час у сі нях від го род жу ва ли 
ко мір чи ну і бу ду ва ли ста ці о нар ну піч, 
що й по ка за но в ін тер’єрі.

біль ша ха та вва жа ла ся “чис тою", у 
ній піч бу ла не зав жди. та ку ха ту ще 
на зи ва ли “хо лод на ха та". жи ла сім’я в 
тій по ло ви ні, де бу ла піч.

бал тщи на бу ла ві до мим цен тром 
ки ли марс тва, то му в екс пе ди цій них 
від ряд жен нях для від тво рен ня 
інтер’єрів ха ти зби ра ли ся різ но ма ніт-
ні тка ні ви ро би – ки ли ми, під ві кон ня, 
піл ки, руш ни ки. 

“ки лим міг бу ти на весь “за ти лок” і 
за вер та тись на при чіл ко ву сті ну”, – 
роз по ві да ла те тя на вла сен ко із с. 
пу жай ко ве. На цих пред ме тах по бу-
ту ва ли два ос нов ні ор на мен таль ні 
мо ти ви – рос лин ний та ге о мет рич ний. 
тло бу ло чор не, ві зе ру нок – ва зо ни на 
всю ви со ту ки ли ма. Із кра їв йшла кай-
ма си ньо го та зе ле но го ко льо рів із 

квіт ко вим ор на мен том – “бі гун ком”. 
тка ли ки ли ми із ге о мет рич ним ор на-
мен том – “мен даль йо на ми".

в ін тер’єрі “чис тої” ха ти під за тиль-
ною сті ною ста ви ли два ліж ка, зас те-
ля ли їх тка ни ми вов ня ни ми ряд на ми 
та кла ли куп ку по ду шок, од на на 
од ну.

по всій при чіл ко вій сті ні у два ря ди 
ві ша ли об ра зи, зоб ра же ні на дош ках і 
на по лот ні, а на поч. хх ст. у по бут 
увій шли лі тог ра фіч ні від тво рен ня 
єван гель ських сцен та ок ре мих свя-
тих. Най більш улюб ле ни ми іко на ми 
бу ли: “бо го ма тір”, “свя то го му че ни ка 
Іо а на- во ї на”, “зо си ма і са ва тія”, 
“ко ро ну ван ня ма рії", які прик ра ша-
ли сві жи ми та за су ше ни ми кві та ми. 
На по ку ті зав жди сто яв об раз “спа си-
те ля” або “ми ко ли Чу дот вор ця”. На 
цвяш ках під об ра за ми ві ша ли пи сан-
ки.

На при чіл ко вій сті ні роз мі щу ва ли 
іко ни на по лич ці- бож ни ці, а на по ку ті 
– на по лич ці “ку то ви ку” або прос то на 
цвяш ках.

під при чіл ко вою сті ною ста ви ли 
дов гий (2,5 м на 70–80 см зав шир шки) 
стіл із “об ніж жям” із чо ти риг ран ни ми 
ніж ка ми, а на по ч. хх ст. ста ли по пу-
ляр ни ми сто ли з то че ни ми ніж ка ми. Їх 
пок ри ва ли ска тер ти ною, пе рет ка-
новою бам бу ко вою нит кою.

по руч зі сто лом роз мі щу ва лася 
скри ня. мог ла бу ти в ха ті й дру га скри-
ня, її ста ви ли під сі неш ню сті ну. ці 
пред ме ти ін тер’єру на бал тщи ні ма ли 
ко рич не ве або зе ле не тло, прик ра ша-
лися ме та ле вим окут тям та роз ма льо-
ву ва ли ся, най більш по ши ре ний ор на-
мент на них – “ва зон”. звер ху скри ню 
пок ри ва ли вов ня ною тка ною піл кою, у 
неї скла да ли одяг, прик ра си, тка не 
по лот но, ве ре ти, руш ни ки, “кі лі ми”.

На по чат ку хх ст. у за мож них 
се лян у “чис тій” ха ті під при чіл ко вою 
і чіль ною сті ною вже не бу ло по під сті-
на ми прос тих ос ло нів, а ста ви лися 
ла ви з фі гур но ви рі за ни ми спин ка ми 
– “по рен ча ми”, їх пок ри ва ли вов ня ни-
ми піл ка ми, а в ма лій ха ті це ро би ли 
ли ше на свя та. під вік на ми в обох 
ха тах при би ва ли вов ня ні ор на мен то-

матерІальна І дУХовна кУльтУра пІвденносХІдного подІллЯ

ЄвгенІЯ гайова
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Є. гайова

ва ні тка ні під ві кон ни ки.
пра во руч від вхо ду в ха ту, як пра-

ви ло, зна хо див ся де рев’яний на три 
по ли ці мис ник з шаф кою, у ньо му збе-
рі га ли ся фа ян со ві та ріл ки та мис ки. 
Над вхід ни ми две ри ма бу ли при би та 
по ли ця, ут во ре на по дов же ною вер-
хньою по ли цею мис ни ка.

прик ра ша ли ха ту тка ні руш нич ки, 
які ви ві шу ва лися на сво ло ці ближ че 
до при чіл ко вої сті ни.

у дру гій ха ті, де бу ла піч, зна хо ди-
ли ся ін ші меб лі – ла ви по під сті на ми, 
піл, жер дка над по лом та мис ник, роз-
мі ще ний про ти пе чі в ку ті.

ла ви ро би ли з ду ба, ли пи або вер би 
зав шир шки до 50 см, кла ли на гли ня-
ні, по бі ле ні стов пчи ки, з’єд ну ва ли на 
по ку ті та зас те ля ли ко ноп ля ною піл-
кою.

піл зай мав прос тір від пе чі до при-
чіл ко вої сті ни, над ним ві ша ли ки лим. 
На дош ки по лу кла ли пле те ну з оче-
ре ту “ма ту”, зас те ля ли її ряд на ми, в 
кут ку скла да ли по душ ки. Над по лом 
при би ва ли жер дку з ко лис кою ко ну-
со вид ної фор ми, пле те ною з ло зи.

На по лич ку над вхід ни ми две ри ма 
скла да ли ви пе че ний хліб, пок ри ва ли 
йо го піл кою. На ла ві під мис ни ком ста-
ви ли це бер, гли ня ний ку холь або мід-
ну квар ту, са мо вар. тут же на кі лоч ку 
був ути раль ник (руш ник).

де рев’яний не ви со кий пря мо кут-
ний сто лик зна хо див ся бі ля мис ни ка і 
ла ви, нав ко ло ньо го стіль чи ки – в 
бу день за ним зазвичай обі да ли. ко ли 

вся ро ди на зби ра ла ся їс ти, сто лик 
вис тав ля ли на се ре ди ну ха ти. до рос лі 
сі да ли на ма лень ких ос лін чи ках, а ді ти 
роз мі щу ва ли ся, як мог ли: на ко лі нах, 
сто я чи. а за ве ли ким сто лом спо жи ва-
ли їжу ли ше у свя та.

ла ви, як вже мо ви лося, пок ри ва ли 
піл ка ми “з ря до ви ни”, тка ні з ко ноп-
ля них ни ток, во ни бу ли пов ніс тю бі лі 
або в чор но- бі лі клі ти ни.

бі ля пе чі ста ви ли різ не хат нє 
госпо дар ське на чин ня – ро га чі, ко цю-
бу. На сі неш ній сті ні ві ша ли пле тений 
із ло зи ко шик для ло жок, ма ко гон, 
лам пу.

На пе чі зна хо див ся гас ни чок, під 
при піч ком і на при піч ку – ри ноч ки, 
гор щи ки, ма кіт ра, сло ї ки, ско во ро да, 
“за ту ла” до пе чі.

між вік на ми на чіль ній сті ні ві ша-
ли дзер каль це.

у роз роб ле но му ав то ром екс по зи-
цій но му від тво рен ні са ди би пів ден но- 
схід но го по діл ля ко жен екс по нат має 
ко рот кий опис і міс це приз на чен ня як 
у хат ніх ін тер’єрах, так і в гос по дар-
чих бу дів лях, що до по мо же де таль ні-
ше ре конс тру ю ва ти ці пред ме ти.

_______________ 
1 звіт клап чук Є. (га йо вої Є.) про на у ко во-

 по шу ко ву ро бо ту. 4–17. 07. 1983 р. – с. 5.
2 звіт клап чук Є. (га йо вої Є.) про на у ко во-

 по шу ко ву ро бо ту про тя гом 18–25 жов тня 1982 
р. – с. 5.ІМ
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про тя гом ві ків кож не по ко лін ня 
ук ра їн ців пле ка ло ідею не за леж ної 
со бор ної де мок ра тич ної дер жа ви. Чер-
го вий етап вті лен ня у жит тя цьо го за ду-
му укра ї на пе ре жи ває за раз, а ра зом із 
нею – і зброй ні си ли, не від’єм на час ти-
на во ле люб но го на ро ду.

пра во ві під ва ли ни від род жен ня віт-
чиз ня но го вій ська зак ла ла вер хов на 
ра да ук ра ї ни ще в 1991 р. Нев дов зі піс-
ля про го ло шен ня ак ту не за леж нос ті 
ук ра ї ни 24 сер пня, 11 жов тня пар ла-
мент за твер див кон цеп цію обо ро ни і 
бу дів ниц т ва зброй них сил ук ра ї ни. від-
по від но до її по ло жень, роз бу до ва на ці о-
наль ної ар мії ма ла здій сню ва ти ся шля-
хом по етап но го ско ро чен ня і пос лі дов-
но го пере фор му ван ня військ ки їв сько-
го, одесь ко го, при кар пат сько го вій сько-
вих ок ру гів, ок ре мої ар мії про ти по віт-
ря ної обо ро ни, по віт ря них військ та 
Чор но мор сько го фло ту. зго дом бу ло 
прий ня то па кет за ко нів: “про при кор-
дон ні вій ська ук ра ї ни”, “про со ці аль-
ний і пра во вий за хист вій сько вос луж-
бов ців та чле нів їх ніх сі мей”, “про 
за галь ний вій сько вий обов’язок та вій-
сько ву служ бу”, “про аль тер на тив ну 
(не вій сько ву) служ бу”, “про обо ро ну 
ук ра ї ни", “про зброй ні си ли ук ра ї ни", 
“про пен сій не за без пе чен ня вій сько вос-
луж бов ців та осіб на чаль ниць ко го і 
ря до во го скла ду ор га нів внут ріш ніх 
справ”, “про ста тус ве те ра нів вій ни, 
га ран тію їх со ці аль но го за хис ту”, а 
та кож пос та но ва вер хов ної ра ди ук ра-
ї ни “про вій сько ві фор му ван ня на ук ра-
ї ні”. 30 груд ня 1991 р. в мін ську, де зіб-
ра ли ся ке рів ни ки дер жав- учас ниць 
сНд, за спіль ною зго дою бу ло зас від че-
но те, що ук ра ї на має дос тат ню на леж-
ну пра во ву ба зу для ство рен ня влас них 
зброй них сил і от ри мує мож ли вість 
роз по ча ти заз на че ну спра ву із січ ня 

1992 р.
спи ра ю чись на це рі шен ня, пре зи-

дент ук ра ї ни 12 груд ня 1992 р. взяв під 
своє ко ман ду ван ня вій сько ві кон тин-
ген ти ко лиш ньо го ра дян сько го со ю зу, 
що зна хо ди лися в той час на те ри то рії 
дер жа ви. пів то ра міль йон не уг ру пу ван-
ня військ при сяг ну ло на вір ність на ро ду 
ук ра ї ни. та ким чи ном роз по ча ла ся роз-
бу до ва ук ра їн ської ар мії, пок ли ка ної 
до “зброй но го за хис ту не за леж нос ті, 
те ри то рі аль ної ці ліс нос ті та не до тор-
кан нос ті ук ра ї ни”.

важ ли вим кро ком у до вер шен ні 
прав ни чих під ва лин ста ло ух ва лен ня 
вер хов ною ра дою ук ра ї ни 19 жов тня 
1993 р. “во єн ної док три ни ук ра ї ни”. 
до ку мент та ко го зна чен ня ук ра ї на 
прий ня ла пер шою се ред усіх кра їн 
сНд. 26 жов тня 1992 р. пар ла мент 
ук ра ї ни під твер див прин ци пи дек ла-
ра ції про дер жав ний су ве ре ні тет від 16 
лип ня 1990 р., на го ло шу ю чи на то му, 
що ук ра ї на не роз мі щу ва ти ме, не 
ви роб ля ти ме і не ви ко рис то ву ва ти ме 
ядер ну зброю, тоб то має на мір ста ти 
без’ядер ною дер жа вою. трьох сто рон-
ня за я ва ук ра ї ни, сШа і ро сії від 14 
січ ня 1994 р. ок рес ли ла тер мін ви ве-
зен ня ядер них бо йо вих за ря дів до ро сії 
– два з по ло ви ною ро ки. 

та ким чи ном, ук ра ї на, яка піс ля 
роз па ду срср бу ла тре тьою ядер ною 
дер жа вою сві ту піс ля сШа і ро сії і 
ма ла приб лиз но 1420 стра те гіч них бо є-
го ло вок та 30 важ ких бом бар ду валь ни-
ків із ядер ни ми ра ке та ми, ста ла пер-
шою і єди ною кра ї ною у сві ті, яка доб-
ро віль но здій сни ла своє ядер не розз-
бро єн ня.

у 1992 р. з ук ра ї ни бу ло ви ве зе но 
всю так тич ну ядер ну зброю. 16 лис то па-
да 1994 р. вер хов на ра да ук ра ї ни прий-
ня ла за кон “про при єд нан ня ук ра ї ни до 

наУкове вИданнЯ
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до го во ру про не роз пов сюд жен ня ядер-
ної зброї від 1 лип ня 1968 ро ку”.

Ін ший важ ли вий ас пект вій сько во- 
по лі тич ної сфе ри був пов’яза ний із роз-
бу до вою вій сько во- мор ських сил 
укра ї ни на ба зі Чор но мор сько го фло ту 
ко лиш ньо го срср, який скла дав ся май-
же з 800 ко раб лів, 400 лі та ків, на лі чу-
вав 70 000 чо ло вік осо бо во го скла ду. 
3-го сер пня 1992 р. у м. Ял та пре зи ден-
та ми ук ра ї ни та ро сії  під пи са но уго ду 
про прин ци пи фор му ван ня вмс ук ра-
ї ни і вмф ро сії на ба зі Чор но мор сько го 
фло ту ко лиш ньо го срср (пе ре хід ний 
пе рі од до 1995 р.). у сер. 1990-х рр. 
ук ра ї на ма ла 16 вій сько вих ко раб лів, у 
то му чис лі про ти чов но вий ко ра бель 
“геть ман са гай дач ний”. у той же час 
ста ла не за леж но фун кці о ну ва ти сис те-
ма ппо (про ти по віт ря ної обо ро ни) 
ук ра ї ни, по ча ло ся зна че не ско ро чен ня 
зброй них сил, які ма ли скла да ти 0,8–
0,9 % від на се лен ня ук ра ї ни і от ри му-
ва ти асиг ну ван ня у роз мі рі 4–5 % дер-
жав но го бюд же ту.

для то го, щоб зброй ні си ли ук ра ї ни 
від по ві да ли су час ним ви мо гам, бу ли 
бо єз дат ною ор га ні за ці єю, спро мож ною 
ре а лі зу ва ти пок ла де ні на неї зав дан ня, 
уря дом пе ред ба ча ло ся се ред ін шо го:

– за вер шен ня розробки низ ки ос нов-
них до ку мен тів, що виз на ча ють по ря-
док жит тє ді яль нос ті і зас ну ван ня зс;

– по ліп шен ня якос ті уком плек ту-
ван ня зс осо бо вим скла дом;

– удос ко на лен ня прог рам опе ра-
тив ної, мо бі лі за цій ної, бо йо вої та 
мо раль но- пси хо ло гіч ної під го тов ки 
вій сько вих сил;

– по ліп шен ня під го тов ки офі цер-
ських кад рів;

– зміц нен ня вій сько вої дис цип лі ни, 
до ко рін ний пе рег ляд усі єї сис те ми вій-
сько во- пат рі о тич но го ви хо ван ня зад ля 
під го тов ки вій сько вос луж бов ців від да-
ни ми на ро до ві ук ра ї ни;

– під нят тя прес ти жу вій сько вої 
служ би.

от же, ре фор му ван ня зброй них сил 
ук ра ї ни не мож ли ве без ура ху ван ня 
люд сько го фак то ру, змі ни сві до мос ті 
вій сько вих, де мок ра ти за ції ко лек ти-
вів, удос ко на лен ня за сад ви хо ван ня і 

до сяг нен ня со ці аль но- пра во во го за хис-
ту в ар мії.

Із ці єю ме тою 4 ве рес ня 1998 р. ука-
зом пре зи ден та ук ра ї ни зат вер дже но 
“кон цеп цію ви хов ної ро бо ти у зброй них 
си лах та ін ших вій сько вих фор му ван-
нях ук ра ї ни”, де, зок ре ма, заз на че но:

"ви хов на ро бо та зс та ін ших вій-
сько вих фор му ван нях ук ра ї ни – сис-
те ма ор га ні за цій них, мо раль но- пси хо-
ло гіч них, ін фор ма цій них, пе да го гіч них, 
пра во вих, куль тур но- прос віт ниць ких 
та вій сько во- со ці аль них за хо дів, спря-
мо ва них на фор му ван ня і роз ви ток у 
во ї нів про фе сій но не об хід них пси хо ло-
гіч них якос тей, мо раль ної са мос ві до-
мос ті, що має за без пе чи ти ви со ку бо йо-
ву і мо бі лі за цій ну го тов ність ор га нів 
уп рав лін ня, з’єд нань і час тин, зміц нен-
ня вій сько вої дис цип лі ни та пра во по-
ряд ку, згур ту ван ня вій сько вих ко лек-
ти вів […]”. ос нов ни ми скла до ви ми 
ви хов ної ро бо ти є: “куль тур но- ви хов-
на і прос віт ниць ка ро бо та”, яка  “за без-
пе чує фор му ван ня у вій сько вос луж-
бов ців ви со кої ду хов ної куль ту ри і 
мо раль них якос тей, по чут тя пат рі о тиз-
му, вір нос ті тра ди ці ям ук ра їн сько го 
на ро ду і за до во лен ня їх ніх ес те тич них 
пот реб че рез упро вад жен ня куль тур-
но- прос віт ниць ких за хо дів, ор га ні за-
цію доз віл ля осо бо во го скла ду […]”.

ос нов ни ми прин ци па ми ви хов ної 
ро бо ти є:

– дер жав на і пат рі о тич на спря мо ва-
ність ви хов но го про це су;

– вза є мо за леж ність зміс ту, форм і 
ме то дів ви хов ної ро бо ти;

– по ва га до осо бис тос ті, кон сти ту-
цій них прав і сво бод вій сько вос луж бов-
ця, орі єн та ція на іде а ли де мок ра тії і 
гу ма ніз му, за галь но люд ські мо раль ні 
цін нос ті;

– без пе рер вність та спад ко єм ність у 
ви хов ній ро бо ті, ор га ніч не по єд нан ня у 
ви хов но му про це сі на ці о наль них, іс то-
рич них та куль тур них тра ди цій із 
по чут тям но во го;

– кон крет ність та уз год же ність зміс-
ту, форм і ме то дів ви хов ної ро бо ти.

от же, ке ру ю чись пе ре ра хо ва ни ми 
нас та но ва ми та ус ві дом лю ю чи влас ну 
від по ві даль ність за мо раль не об лич чя 
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ук ра їн ської ар мії, збе ре жен ня та 
прим но жен ня кра щих тра ди цій на шо-
го на ро ду, дер жав ний му зей на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни з 
лі та 1997 р. про во дить пос лі дов ну 
активну прос віт ниць ку ро бо ту в ба га-
тьох вій сько вих фор му ван нях.

ос кіль ки ви хо ван ня осо бо во го скла-
ду за без пе чує мі ніс терс тво обо ро ни, з 
ним уз год жу ва ли ся та кі за хо ди:

1) ін фор му ван ня че рез го лов не 
управ лін ня ви хов ної ро бо ти вій сько ві 
час ти ни про мож ли вос ті му зею що до 
до по мо ги ар мії;

2) при йом на екс кур сій не обс лу го ву-
ван ня гос тей мі ніс терс тва обо ро ни, 
учас ни ків па ра дів, се мі на рів;

3) при йом на екс кур сій не обс лу го ву-
ван ня та від по чи нок у му зеї учас ни ків 
па ра ду до дня Не за леж нос ті в 2003 та 
2004 рр.

особ ли ви ми під роз ді ла ми мі ніс-
терс тва обо ро ни є ок руж ні бу дин ки 
офі це рів, а в ки є ві – центр куль ту ри, 
прос ві ти та доз віл ля зброй них сил 
укра ї ни, які ви ро би ли ме то до ло гіч ну 
ви хов ну сис те му в се ре до ви щі вій сько-
вих і вті лю ють її в жит тя. спів пра ця 
му зею із ци ми ор га ні за ці я ми по ля гає в 
учас ті в на ра дах офі це рів, від по ві даль-
них за ви хов ну ро бо ту, оз на йом лен ні з 
ін фор ма ці єю про му зей та чи тан ні лек-
цій про тра ди ції і зви чаї ук ра їн ців; у 
на дан ні ре ко мен да цій що до від зна чен-
ня у вій сько вих час ти нах то го чи то го 
свя та; у ви їз дах агіт бри гад без по се ред-
ньо до вій сько вос луж бов ців з лек ці я ми 
та роз по ві дя ми; у при йо мі вій сько вих у 
му зеї, нап рав ле ни ми цен тром куль ту-
ри, прос ві ти та доз віл ля зсу для від по-
чин ку та учас ті в екс кур сі ях.

під час та ких за хо дів вста нов люють-
ся без по се ред ні кон так ти з вій сько ви-
ми час ти на ми, ке рів ниц тво яких праг не 
тіс ні шої спів пра ці з му зе єм. це вій-
сько вий інс ти тут при ки їв сько му на ці-
о наль но му уні вер си те ті іме ні та ра са 
Шев чен ка, полк (те пер кор пус) внут-
ріш ніх військ – в/ч 3030, в/ч 1811, в/ч 

3078, в/ч 209 вШмс, в/ч т0040 мНс 
ук ра ї ни; в/ч 1341 то що. вій сько вос-
луж бов ці ра зом із сім’ями не од но ра зо-
во від ві ду ва ли му зей, бра ли участь у 
му зей них свя тах, для них про во ди ли ся 
екс кур сії. фоль клор ні ко лек ти ви – 
учас ни ки свят – вис ту па ли у вій сько-
вих час ти нах, пре зен ту ю чи свої прог-
ра ми. му зи кан ти, що спів пра цю ють з 
му зе єм, – ми рос лав па лій чук, ми хай-
ло твер дий, бан ду рис ти зі стрі тів ської 
шко ли коб зар сько го мис тец тва та ін ші 
да ва ли кон цер ти пе ред вій сько вос луж-
бов ця ми. На у ко ві спів ро біт ни ки сек то ру 
га ню ко ва І. в., по та пен ко л. о. чи та ли 
лек ції, де монс тру ва ли ві де о філь ми про 
му зей. ве те ран дру гої сві то вої вій ни 
ко роль І. І. ді лив ся спо га да ми про свою 
бо йо ву мо ло дість на те ма тич но му ве чо-
рі.

сек тор ор га ні зо ву вав зус трі чі з інши-
ми ве те ра на ми, ос кіль ки му зей зна хо-
дить ся у ра йо ні, де в 1941 р. про хо ди ла 
ос тан ня – тре тя лі нія обо ро ни ки є ва від 
фа шис тів. пра ців ни ки сек то ру бра ли 
участь в уро чис тос тях з на го ди юві лей-
них дат, що сто су ють ся ті єї вій ни.

здо бут ком та кої ро бо ти ста ла ве ли-
ка за ці кав ле ність вій сько вих іс то рі єю 
та куль ту рою сво го на ро ду, що під твер-
д жу єть ся ан ке та ми, зіб ра ни ми у в/ч 
3030, а та кож ус піш ним вис ту пом на 
па ра ді з на го ди дня Не за леж нос ті кур-
сан тів хар ків сько го інс ти ту ту про ти-
по жеж ної без пе ки (всі во ни від ві да ли 
му зей). зреш тою, по ве дін ка вій сько-
вос луж бов ців під час по дій у лис то па ді 
– груд ні 2004 р. до ве ла, що ар мія і на род 
єди ні.

_______________ 
1. за ко но давс тво ук ра ї ни про зброй ні си ли. 
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4. рат ник. 
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ук ра їн ський на род є твор цем ба га-
то ві ко вої са мо бут ньої куль ту ри, що 
від дзер ка лює йо го ба га тог ран не жит тя.

од ним із най цін ні ших скар бів ук ра-
їн ців здав на бу ло тан цю валь не мис тец-
т во, тіс но пов’яза не з піс нею, одя гом, 
му зи кою. у ньо му знай шли своє ві доб-
ра жен ня ри си на ці о наль но го ха рак те ру 
– зав зя та ве се лість, м’який гу мор, мо ло-
дець ка від ва га, ге ро їзм.

а з’яви ло ся це мис тец тво в гли бо ку 
дав ни ну – ще в ча си за род жен ня сус-
пільс тва. влас не, спо чат ку це не був 
та нок у су час но му ро зу мін ні. тіс но 
пов’яза ний зі спі вом, іно ді сло вом, іно ді 
із нез нач ним інс тру мен таль ним суп ро-
во дом, та нець ста но вив важ ли ву скла-
до ву час ти ну тру до во го про це су зі 
своєрідними жес та ми і ру ха ми. але 
особ ли вос ті тан ців тих ча сів не збе рег-
ли ся і до нас не дій шли.

ві до мос ті про на род ні тан ці до но-
сять ся до нас з лі то пи сів кня жих ча сів. 
так, один чер нець у хІ ст. опо ві дав про 
“бі со ві ди ва” на ве сіл лях, де чу ти буб-
ни, со піл ки та ве сіль ні плес кан ня – 
тан ки. Ін ший лі то пи сець зга ду вав про 
дав ні на род ні за ба ви – ве се лі схо ди ни, 
що зва ли ся іг ри ща ми.

у ки їв ській ру сі із зап ро вад жен ням 
хрис ти янс тва цер ква пе рес лі ду ва ла й 
за бо ро ня ла на род не тан цю валь не мис-
тец тво, по ши рю ва не ско мо ро ха ми – 
ман дрів ни ми тан цю рис та ми, вва жа ю чи 
йо го ви я вом ди я во ла, і зак ли ка ла на род 
не бра ти в цьо му учас ті. во ро же став-
лен ня ду хо венс тва, а зго дом і цар ської 
вла ди до ско мо ро хів не при пи ня ло ся 
на віть у хVІІ ст. цар ські ука зи і гра мо-
ти во є вод зак ли ка ли би ти їх ба то га ми, а 
їх ні інс тру мен ти ла ма ти і па ли ти.

але ні я кі пог ро зи і пе рес лі ду ван ня 
не змог ли зни щи ти по тяг до тан цю, зак-
ла де ний у при ро ді лю ди ни. це мис тец т-
во роз ви ва ло ся, зба га чу ва ло ся но ви ми 
різ но ма ніт ни ми фор ма ми.

од ним із най дав ні ших ви дів на род но-

го тан цю валь но го мис тец тва на ук ра ї ні є 
õî ðî âî äè. ви ко нан ня їх тіс но пов’яза не 
з об ря да ми, тра ди цій ною зус т  річ чю вес-
ни, й во ни ще на зи ва ли ся âåñ íÿí êà ìè 
àáî ãà ¿â êà ìè. це вес ня ний, літ ній 
ку паль ський цикл тан ців, тан ці до зус-
трі чі Но во го ро ку (“а вже вес на”, “а ми 
про со сі я ли”, “мак”, “пе ре піл ка”, “Шев-
чи ки”, “Шум”, “ма ре на”) то що.

хо ро во ди є син те тич ним ви дом 
на род ної твор чос ті, у яко му ор га ніч но 
по єд на ні по е зія, му зи ка та хо ре ог ра-
фія. 

приз на чен ня то го чи то го хо ро во ду 
роз кри ва ло ся піс нею, а хо ре ог ра фіч-
ний ма лю нок тан цю зде біль шо го зу мов-
лю вав ся тек стом. де я кі з хо ро во дів 
ся га ють дох рис ти ян ської епо хи.

Ñþ æåò í³ òàí ö³ – піз ні ший жанр 
на род но го тан цю валь но го мис тец тва, 
що ві доб ра жав пев ні яви ща з нав ко-
лиш ньо го сві ту. Наз ва тан цю виз на ча-
ла ся йо го зміс том. Що до те ма ти ки 
сю жет них тан ців, то їх мож на по ді ли ти 
на гру пи, де ос нов ною те мою є: пра ця 
(“Шев чи ки”, “ко валь”, “ко сар”, “лі со-
ру би” та ін.), ге ро їч не ми ну ле (“гон та", 
“оп риш ки”, “ар кан” то що), по бут 
("ка те ри на”, “ко ха ноч ка”, “во ли нян-
ка”, “гор ли ця”), особ ли вос ті по ве дін ки 
пта хів і тва рин (“гу сак”, “коз лик”, 
“би чок”) та ін.

Як що в хо ро во дах зро зу мі ти зміст 
тан цю до по ма гає піс ня, то в сю жет них 
тан цях він роз кри ва єть ся хо ре ог ра фіч-
ни ми за со ба ми ви раз нос ті та му зи кою.

Ïî áó òî â³ òàí ö³. во ни бе руть свій 
по ча ток від хо ро во дів. цей жанр най ста-
рі ший і є ос но вою на род ної хо ре ог ра фії. 
у по бу то вих тан цях ві доб ра жа ють ся 
іс тот ні ри си ха рак те ру ук ра їн сько го 
на ро ду: во ле люб ність, ге ро їзм, ви на хід-
ли вість, до теп ність, нес трим на жит тє-
ра діс ність; во ни є не від’єм ною час ти ною 
що ден но го жит тя на ро ду. Іс нує по діл 
цьо го ви ду тан ців на три гру пи:

1. ме те ли ці, го па ки, ко зач ки;
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2. ко ло мий ки, гу цул ки, вер хо ви ни;
3. поль ки та кад ри лі.
роз гля не мо їх.
Ìå òå ëè öÿ. зміст тан цю пе ре да єть-

ся ак тив ною ди на мі кою ру хів, швид кою 
змі ною фі гур і різ но ма ніт ни ми круж-
лян ня ми, що від тво рю ють хур то ви ну – 
ме те ли цю.

Ãî ïàê. Наз ва тан цю по хо дить від 
ви гу ку “гоп!”. у ньо му все за ле жить 
від імп ро ві за ції, але на род ні тан цю рис-
ти ру ха ють ся так, щоб один од но му не 
за ва жа ти. ви ко рис то ву ють ся стриб ки, 
при сяд ки, різ но ма ніт ні круж лян ня. у 
ми ну ло му го пак ви ко ну вав ся тіль ки 
чоло ві ка ми і ра зом з ме те ли цею був 
одним з улюб ле них тан ців за по розь ких 
ко за ків. те пер йо го ви ко ну ють чо ло ві ки 
і жін ки ра зом.

Êî çà ÷îê. по ход жен ня ці єї наз ви 
пов’яза не з жит тям ко за ків. На від мі ну 
від го па ка, ко за чок тан цю ють у ду же 
швид ко му тем пі. оп ти міз мом, ра діс тю, 
гра ці оз ніс тю, нес трим ною ве се ліс тю, 
ха рак тер ни ми для вда чі за по рож ців, 
поз на че ні чис лен ні ме ло дії ко зач ків. 

Êî ëî ìèé êà. На від мі ну від ін ших 
на род них тан ців, ко ло мий ка збе рег лась 
до ос тан ньо го ча су як піс ня, інс тру мен-
таль на п’єса і та нок. ко ло мий ка- та нець 
від зна ча єть ся ба гатс твом ру хів, бар-
вис тіс тю хо ре ог ра фіч но го ма люн ка, 
жва вим тем пом ви ко нан ня. 

Ãó öóë êà ³ âåð õî âè íà. у му зич но му 
сен сі є ва рі ан та ми ко ло ми йок. про те 
вер хо ви на, на від мі ну від ко ло мий ки і 
гу цул ки, по чи на єть ся з ши ро ко го, 
лі рич но го за ха рак те ром, всту пу в роз-
мі рі 6/8 або 3/4. да лі йде зви чай на 
ме ло дія ко ло мий ки. 

Ïîëü êà. по пу ляр на в на ро ді. у 
хо ре ог ра фіч но му від но шен ні ду же 
прос та (скла да єть ся із двох тан цю валь-
них фі гур). ме ло дії по льок емо цій но 
ви раз ні і ду же різ но ма ніт ні. ба га то з 
них ма ли пев ну наз ву: “те тя на”, “по па-
дя”, “вій сько ва", “со ло вей ко”. 

ба га то назв по льок по хо дять від 
кон крет ної міс це вос ті, де во ни ви ник-
ли: “сан жа ри", “крас нян ська поль ка”, 
“по лісь ка поль ка- тря су ха”, “Чер ні гів-
ська поль ка” то що.

Êàä ðèëü. скла да єть ся з ба га тьох 

фі гур і ви різ ня єть ся чис лен ни ми хо ре о-
гра фіч ни ми ва рі ан та ми. му зич ний 
ма те рі а л у біль шос ті ви пад ків ста нов-
лять пі сен ні ме ло дії (“ба ла му ти”, “ой 
не хо ди гри цю” та ін.). кад риль має різ-
но ма ніт ні наз ви, що, як і поль ки, по хо-
дять від кон крет них назв міс це вос тей: 
“ох рі мі є вець ка кад риль”, “дер жа нів-
ська кад риль”, ук ра їн ська кад риль 
“дев’ят ка”, “Ша лан тух”.

Час то суп ро во дом до тан ців бу ли 
тро їс ті му зи ки (від сло ва “тріо”). це – 
скрип ка, ба со ля – смич ко вий інс тру-
мент ба со во го ре гіс тру із 4-ма стру на-
ми, за фор мою – як ві о лон чель, бу бон. 
у за хід них об лас тях ук ра ї ни – скрип-
ка, цим ба ли, бу бон. у хх ст. по ча ли 
ви ко рис то ву ва ти гар мош ку та ба ян. 

згад ки про тан ці та їх емо цій ний 
вплив на лю дей зус трі ча є мо в ху дож-
ніх тво рах:

“… [на ве сіл лі] тан цю рис ти роз по ча-
ли та нець по віль ни ми ру ха ми і кро ка-
ми. то впра во, то влі во. опіс ля ста ва ли 
їх кро ки чим раз дріб ні ші й ско рі ші, 
чим раз пал кі ші й ди кі ші, а від так не на-
че шал опа ну вав їх […], не на че ви хор 
зак ру тив ся на міс ці […] мо ло ді роз гу-
ля лись […] за о хо че ні гуль бою стар ших 
і їх ве сіль ни ми роз бур ха ни ми ок ли ка-
ми, роз гу ля лись іще з біль шим за па-
лом, як до сі. хус тки і лєн ти ми га ли в 
по віт рі. дов ге во лос ся ме та ло ся на пле-
чах, і нев га мов на си ла яко їсь роз ко ва-
ної ра дос ті роз ша лі ла ся. Но ги топ та ли 
зем лю, а го ло си цим бал і скри пок ви ри-
на ли сво їм мо но тон ним зой ком ляк ли во 
то тут, то там”.

“[…] у за по рож ця шта ни чер во ні, як 
жар, си ній жу пан, яс ний, бар вис тий 
по яс, збо ку – шаб ля і люль ка з мід ним 
лан цюж ком по са мі п’яти – за по ро жець 
та й тіль ки! ста не бу ло, вип рос та єть ся, 
зак ру тить мо ло дець ко го ву са, бряз не 
під ко ва ми і – пі де. та як пі де: но ги 
ви тан цьо ву ють, як ве ре те но в ба би них 
ру ках; по стру нах уда рить – стру ни на 
бан ду рі, як ви хор, за шум лять; сам у 
бо ки, нав при сяд ки; а як зас пі ває – ду ша 
гу ляє!..” 

ук ра їн ській хо ре ог ра фіч ній куль ту-
рі в ці ло му при та ман ний пев ний на бір 
ос нов них ру хів, як для чо ло ві ків (при-
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а. главацькИй

сяд ки, роз тяж ки, зак лад ки, стриб ки, 
роз ніж ки, по віт ря ні ту ри, каб рі о лі, ру хи 
зі спи са ми, шаб ля ми, де від чу ва єть ся 
вплив ко зач чи ни, ру хи ко ва лів, шев ців, 
ко са рів, лі со ру бів), так і жі но чих (ко лу-
па лоч ки, до ріж ки, дрі бу шеч ки, упа дан-
ня, низь кі тин ки, обер ти, тан ці зі стріч-
ка ми, він ка ми, ре ше том, руш ни ка ми, 
ру хи ви ши валь ниць, ткаль, льо на рок).

слід від зна чи ти, що та чи та міс це-
вість ук ра ї ни ха рак те ри зу єть ся пев-
ним сти лем ви ко нан ня ру хів, тем пом 
му зи ки, по ло жен ням рук, кор пу су ті ла, 
по бу ту ван ням то го чи то го тан цю.

ук ра їн ське на род не тан цю валь не 
мис тец тво по ряд із піс нею і му зи кою 
тво ри ло ся і по бу ту ва ло в се лі, яке зав ж-
ди бу ло скар бни цею на род них зви ча їв та 
об ря дів. спі ва ли і тан цю ва ли будь- де за 
будь- я кої на го ди: на ве сіл лях, іме ни нах і 
хрес ти нах, у шин ку та на ве чор ни цях, 
яр мар ках, сіль ській пло щі чи ву ли ці. 
тут же гра ли і спі ва ли бан ду рис ти, коб-
за рі, лір ни ки. мис тец тво тан цю пе рей-
ма ли від стар ших пе ре важ но на ву ли ці. 

здав на ву ли ця бу ла тим гро мад-
ським міс цем, де об го во рю ва ли ся і зат-
вер джу ва лись не ли ше гро мад сько- 
сус піль ні пра ви ла та ети кет, але й пев ні 
умо ви іс ну ван ня, які бу ли нор мою пов-
сяк ден но го жит тя.

то діш ня ву ли ця дис цип лі ну ва ла, 
ви ма га ла чем нос ті, куль ту ри по ве дін-
ки, вза є мо по ва ги, прив ча ла до здо ро во-
го спо со бу жит тя, ви хо ву ва ла на ці о-
наль нос ві до мих лю дей.

ру хи на род них тан ців бу ли прос ти-
ми, не склад ни ми для ви ко нав ців. слід 
заз на чи ти, що, як що тек сти на род них 
пі сень за пи су ва ли ся і кла ли ся на но ти, 
то особ ли вос ті тан цю май же ні де не фік-
су ва ли ся. ли ше на по ч. хх ст. є згад ки 
про де я кі на род ні тан ці. то му тан ки 
ми ну лих сто літь на зав жди втра че ні.

Іс то рія та куль ту ра на шо го на ро ду 
тіс но пов’яза на із жит тям ін ших на ро-
дів, які здав на по се ли ли ся й про жи ва ли 
в ук ра ї ні. це бі ло ру си, ро сі я ни, по ля ки, 
че хи, бол га ри, угор ці, сло ва ки, гре ки, 
вір ме ни, єв реї та ін. пе ре се лен ці впро-
вад жу ва ли свою хо ре ог ра фіч ну куль-
ту ру, яка ма ла вплив на ук ра їн ську. 
то му в ми ну ло му сто літ ті по ряд з ук ра-

їн ськи ми по пу ляр нос ті се ред прос то го 
лю ду на бу ли та кі тан ки, як “ка ра пет”, 
“Яб луч ко”, “ба ри ня”, “кра ков’як”, 
“ко ро боч ка”, “вий ду я на ре чєнь ку”, 
“стра да ня”, “ма зур ка”, “Чар даш” 
то що. ці тан ці май же скрізь ви тіс ни ли 
ук ра їн ський ав тен тич ний та нок.

Не га тив ні тен ден ції у сус пільс тві в 
ми ну ло му сто літ ті поз на чи ли ся на 
по даль шо му роз вит ку як хо ре ог ра фіч-
но го, так і всьо го на род но го мис тец тва в 
ці ло му. це го ло до мо ри, гро ма дян ська і 
дру га сві то ва вій ни, ко лек ти ві за ція, 
реп ре сії, при му со ве пе ре се лен ня, 
бо роть ба із т. зв. “ук ра їн ським бур жу-
аз ним на ці о на ліз мом”, ма со вий ви їзд 
сіль ської мо ло ді в міс та, ого ло шен ня сіл 
не пер спек тив ни ми, їх обез люд нен ня та 
пос ту по ве “ста рін ня”, став лен ня вла ди 
до на род но го мис тец тва як до чо гось 
ар ха їч но го і від жи ло го, по я ва елек-
трон ної та джа зо вої му зи ки в шко лах, 
бу дин ках куль ту ри, на дис ко те ках. 
внас лі док цьо го ав тен тич ний на род ний 
та нець май же зник (за ви нят ком, мож-
ли во, за хід них ре гі о нів ук ра ї ни), йо го 
за мі ни ли на мо ло діж них дис ко те ках 
пе ре важ но за ру біж ні тан ці з низь кою 
куль ту рою ви ко нан ня.

біль шість ке рів ни ків тан цю валь них 
ко лек ти вів тех ні ки ав тен тич но го на род-
но го тан ку не зна ють. ма ло або й зов сім 
не вив ча ють йо го в нав чаль них зак ла-
дах, учи ли щах і уні вер си те тах куль ту-
ри і мис тецтв.

уже кіль ка ро ків пос піль гру па пра-
ців ни ків му зею на род ної ар хі тек ту ри 
та по бу ту НаН ук ра ї ни зай ма єть ся 
від нов лен ням де я ких тан ків, що по бу-
ту ва ли в ми ну ло му в ук ра їн ських се лах. 
На му зей них свя тах ми де монс т ру є мо 
їх від ві ду ва чам, вив ча є мо з ни ми тан-
цю валь ні ру хи. лю ди із за до во лен ням 
див лять ся і вчать ся, дя ку ють нам. ста-
ло оче вид ним, що та кі за хо ди по вин ні 
про во ди тися пос тій но, і ми це бу де мо 
ро би ти, ви хо ву ва ти в лю дей хо ро ші 
ма не ри та сма ки.

але на ших зу силь для від род жен ня 
та про па гу ван ня цьо го ви ду мис тец тва, 
зви чай но за ма ло. то му за раз на галь-
ною ста ла проб ле ма за галь но го вив чен-
ня та збе ре жен ня на род но го ав тен тич-

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



47

но го тан цю. Не об хід но роз ро би ти спе ці-
аль ну дер жав ну прог ра му йо го від тво-
рен ня, ре конс трук ції та збе ре жен ня. 
це мо жуть бу ти як спе ці аль ні, так і 
ре гі о наль ні прог ра ми.

до ці єї кон че не об хід ної спра ви пот-
ріб но за лу чи ти мі ніс терс тво куль ту ри, 
на у ков ців Інс ти ту ту мис тец твоз навс-
тва, фоль кло рис ти ки та ет но ло гії 
ім. м. риль сько го НаН ук ра ї ни, клу би 
та бу дин ки куль ту ри, фоль клор ні та 
про фе сій ні ко лек ти ви, нав чаль ні зак-
ла ди куль ту ри і мис тецтв, гро мад-
ськість.

пот ріб но ор га ні зу ва ти спе ці аль ні 
екс пе ди ції, звер ну ти ся до лю дей стар-
шо го по ко лін ня, які ще пам’ята ють 
на род ні тан ки, за фік су ва ти їх ні роз по-
ві ді, ви да ва ти спе ці аль ну ме то дич ну 

лі те ра ту ру із опи са ми ав тен тич них тан-
ків, за по чат ку ва ти на дер жав но му те ле-
ба чен ні прог ра му “тан цюй мо ра зом!” 
тощо.

тіль ки та ким чи ном ми змо же мо 
збе рег ти ав тен тич ний та нок для май-
бут ніх по ко лінь.
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матерІалами архІву ІНституту НародозНавства 

НаН украЇНи)

²ðèíà Ãîðáàíü (ì. Ëüâ³â) 

Іс то рія львів ських му зе їв у ра дян-
ські ча си ма ло при вер та ла ува гу дос-
лід ни ків. при чи ною та кої бай ду жос ті 
ста ла за бо ро на об’єк тив но го вис віт лен-
ня тих не од ноз нач них по дій і про це сів, 
які від бу ва ли ся у куль ту рі з при хо дом 
на зем лі за хід ної ук ра ї ни ко му ніс тич-
ної вла ди. На ше дос лід жен ня є од ні єю з 
пер ших спроб прос те жи ти хро но ло гію 
по дій і про а на лі зу ва ти при чи ни, котрі 
зумовили лік ві да цію од но го з най ста рі-
ших і най біль ших львів ських мис тець-
ких ус та нов – львів сько го ет ног ра фіч-
но го му зею як са мос тій ної ор га ні за ції.

він був ство ре ний 1940 р. на ба зі 
куль тур но- іс то рич но го му зею На у ко-
во го то ва рис тва ім. Шев чен ка. упро-
довж 1940 р. та пер шої по л. 1941 р. фон-
ди му зею внас лі док лік ві да ції де я ких 
львів ських му зе їв, на ці о на лі за ції та 
роз по ді лу чис лен них при ват них ко лек-
цій і му зей них збі рок знач но по пов ни-

ли ся ет ног ра фіч ни ми екс по на та ми. 
му зей у цей час вхо див до скла ду ко мі-
те ту в спра вах куль тос віт ніх ус та нов.

у пе рі од ні мець ко- фа шист ської оку-
па ції льво ва ет ног ра фіч ний му зей 
за ли шав ся у міс ті та був пог ра бо ва ний 
на цис та ми. піс ля звіль нен ня льво ва в 
лип ні 1944 р. ди рек то ром му зею приз-
на чи ли ака де мі ка ф. ко лес су, зас туп-
ни ком – І. гур гу лу. весь ко лек тив бу ло 
мо бі лі зо ва но на про ве ден ня пер віс но го 
об лі ку фон дів, які зна хо ди ли ся у ха о-
тич но му ста ні.

у лис то па ді 1945 р. ет ног ра фіч ний 
му зей ко мі тет у спра вах куль тос віт ніх 
ус та нов за пос та но вою ра ди мі ніс трів 
урср пе ре дав ака де мії на ук урср.

у бе рез ні 1947 р. по мер ди рек тор 
ет ног ра фіч но го му зею, ака де мік 
ф. ко лес са. тим ча со во ви ко ну ва ти 
обов’яз ки ди рек то ра приз на чи ли І. гур-
гу лу. Ін фор ма ції про ді яль ність му зею 
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у цьо му ро ці збе рег ло ся не ба га то. ві до-
мо, що йо го спів ро біт ни ки про ве ли обс-
те жен ня сіль сько гос по дар ської ар ті лі 
ім. хру що ва в с. брат ко ви чі го ро доць-
ко го р-ну львів ської обл., де вив ча ли 
тру до ву ді яль ність і по бут кол гос пни-
ків. уп ро довж ро ку від бу ло ся 9 екс пе-
ди цій до цьо го кол гос пу. ор га ні зо ва но 
та кож екс пе ди ції до ста ніс ла ва, ко ло-
миї, ко со ва, за лі щик та в за кар пат-
ську обл. 1 

три чі за цей рік спів ро біт ни ки му зею 
по бу ва ли в Інс ти ту ті мис тец твоз навс-
тва, фоль кло ру та ет ног ра фії аН урср 
у ки є ві (да лі – Ім фе), кон суль ту ю чись 
що до по пов нен ня му зей ної екс по зи ції 
(пе ре важ но ма те рі а ла ми кол гос пно го 
бу дів ниц тва), те ма ти ки кан ди дат ських 
ди сер та цій та пла ну ван ня на у ко вої 
ро бо ти на 1948 р. 

у лис то па ді 1947 р. роз по ча ла ся 
ро бо та з ре ор га ні за ції ді ю чої екс по зи-
ції, яка не од но ра зо во кри ти ку ва лася 
ви щи ми інс тан ці я ми і пар тій ни ми ор га-
на ми. Най біль ше ува ги при ді ля ло ся 
іде а лі за ції в екс по зи ції ста ро вин но го 
се лян сько го по бу ту. се ред спів ро біт ни-
ків му зею бу ло ство ре но бри га ди для 
вив чен ня кол гос пно го бу дів ниц тва, 
ро біт ни чо го по бу ту та куль тур ної 
єд нос ті схід них слов’ян. са ме та кі роз-
ді ли ма ли уріз но ма ніт ни ти екс по зи цію 
ет ног ра фіч но го му зею.

На поч. 1948 р. в му зеї від бу ли ся 
кад ро ві змі ни. з 1 січ ня йо го ди рек то-
ром приз на чи ли кан ди да та фі ло ло гіч-
них на ук м. мат вій чу ка, зас туп ни ком з 
на у ко вої ро бо ти – І. гур гу лу, вче ним 
сек ре та рем – р. ге ра сим чу ка 2.

пре зи ді єю аН для спів ро біт ни ків 
ет ног ра фіч но го му зею на 1948–1949 рр. 
бу ла зат вер дже на ком плек сна ко лек-
тив на те ма “ет ног ра фіч ний ат лас ма те-
рі аль ної куль ту ри за хід них об лас тей 
урср”. ке рів ни ком про ек ту став стар-
ший на у ко вий спів ро біт ник р. га ра сим-
чук. для ви ко нан ня те ма тич ної ро бо ти 
впро довж ро ку бу ло ор га ні зо ва но 21 
екс пе ди цію, у яких взя ло участь 19 
осіб. за га лом у від ряд жен нях та екс пе-
ди ці ях з ме тою зби ран ня ет ног ра фіч-
них ма те рі а лів на у ко ві спів ро біт ни ки 
му зею про ве ли 325 днів. те ре нами обс-

те жен ням стало ба га то ра йо нів за хід-
них об лас тей ук ра ї ни. для зби ран ня 
ма те рі а лів у львів ській, рі внннсь кій, 
за кар пат ській, тер но піль ській та ста-
ніс лав ській об лас тях бу ло ство ре но 
ко рес пон дент ську ме ре жу. зіб ра ний 
ет ног ра фіч ний ма те рі ал ха рак те ри зу-
вав ся та ки ми кіль кіс ни ми по каз ни ка-
ми: 3209 кар ток, 455 сто рі нок тек сту, 
1827 за мальвок, 998 світ лин, 202 пов ні 
ан ке ти та 64 – не пов ні, бу ло обс те же но 
47 ар ті лей 3. 

про те під сум ки ви ко нан ня на у ко вої 
те ма ти ки за 1948 р. виз на ли не за до-
віль ни ми 4. ос нов ним не до лі ком дос лід-
жень на зи вав ся “низь кий ідей но- те о-
ре тич ний рі вень”. р. га ра сим чу ка від 
ке рів ниц тва те мою “ат лас ма те рі аль-
ної куль ту ри” усунули, а на йо го міс це 
приз на чи ли зас туп ни ка ди рек то ра з 
на у ко вої ро бо ти І. гур гу лу.

ро бо та ет ног ра фіч но го му зею на 
1949 р. пла ну ва ла ся з ог ля ду на ви ко-
нан ня ко лек ти вом на у ко вої те ма ти ки, а 
са ме у зв’яз ку з “ат ла сом ма те рі аль ної 
куль ту ри”. то му для упо ряд ку ван ня 
збі рок му зею від во див ся тіль ки один 
мі сяць, тоб то 10 % ро бо чо го ча су кож-
но го на у ко во го спів ро біт ни ка, при чо му 
“зв’язу єть ся з хо дом про від ної те ма ти-
ки і об ме жу єть ся до най ко неч ні ших, 
не об хід них ро біт...” 5. за та ких умов три 
тиж ні від во ди ло ся для оп ра цю ван ня 
кар то те ки з на ван та жен ням 300 оди-
ниць і один тиж день для ро бо ти, 
пов’яза ної із за ві ду ван ням од ні єю фон-
до вою гру пою, тоб то за без пе чен ня ста-
ну збе ре жен ня збі рок, кон тро лю на яв-
нос ті пред ме тів, їх пе рі о дич но го об лі ку 
та по пов нен ня но ви ми екс по на та ми. 
зро зу мі ло, що при та ко му на ван та жен-
ні про на у ко ве оп ра цю ван ня цих ма те-
рі а лів не мог ло бу ти й мо ви.

у бе рез ні 1949 р. ет ног ра фіч ний 
му зей від ві дав стар ший на у ко вий спів-
ро біт ник Інс ти ту ту ет ног ра фії аН 
срср в мос кві си мо нен ко, зав дан ням 
яко го бу ло оз на йо ми ти спів ро біт ни ків 
му зею із нап рям ка ми і ме то ди ка ми 
оп ра цю ван ня ет ног ра фіч них тем, 
ос кіль ки, як за пи са но в про то ко лі збо-
рів на у ко вих спів ро біт ни ків ет ног ра-
фіч но го му зею, “ет ног ра фія у нас – це 
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но ва на у ка, яка ви ма гає від по від них 
нас та нов” 6. крім то го, си мо нен ко про-
ре цен зу вав ви ко на ні спів ро біт ни ка ми 
му зею те ми та прос пек ти тем на 
1949 р. 

свої вис нов ки він по ві до мив ко лек-
ти ву му зею на за галь них збо рах спів-
ро біт ни ків ет ног ра фіч но го му зею та 
львів сько го від ді лу Ім фе, які від бу-
ли ся 31 бе рез ня 1949 р. си мо нен ко, 
зок ре ма, за у ва жив, що “ав то ры пло хо 
зна ко мы с со вет ской ли те ра ту рой [...], 
ра бо ты по со вет ской эт ног ра фии, 
ар хе о ло гии и ис то рии по мог ли бы 
на уч ным сот руд ни кам в воп ро сах мар-
ксист ско- ле нин ской ме то до ло гии, с 
ко то рой они по ка что зна ко мы не дос-
та точ но” 7.

ця дум ка проз ву ча ла й у вис ту пі 
ака де мі ка гні ден ко: “[...] от дель ные 
то ва ри щи мар ксис тко- ле нин ской иде о-
ло ги ей не ов ла де ли еще пол нос тью, 
боль ше то го, го во рят они об ов ла де нии 
мар ксист ско- ле нин ской ме то до ло ги ей 
толь ко для от во да глаз. Нуж но прек ра-
тить ссыл ку на свою граж дан скую 
мо ло дость” 8.

вис ту па ю чи на об го во рен ні, спів ро-
біт ник му зею л. су ха заз на чи ла: “Над 
на ми тя жі ють і до сі пе ре жит ки бур жу-
аз но- на ці о на ліс тич ної ме то до ло гії. пос-
ту по во ми поз бав ля є мо ся цих впли вів, 
але до цьо го ча су ще ос та точ но не поз-
ба ви ли ся і це від би ва єть ся на ро бо тах, 
які ми ро би мо” 9. Із кри ти кою ро бо ти 
на у ко вих спів ро біт ни ків вис ту пив і 
ди рек тор му зею м. мат вій чук, який 
за у ва жив те, що: “му зей за чо ти ри 
ро ки сво го іс ну ван ня як на у ко во- дос-
лід чої ус та но ви не опуб лі ку вав жод ної 
сво єї пра ці, є неп ри пус ти мим у на шій 
ра дян ській дій снос ті” 10.

для вип рав лен ня си ту а ції, яка скла-
ла ся у на у ко вій ді яль нос ті му зею, бу ло 
прий ня то рі шен ня про про ве ден ня на у-
ко вих се мі на рів з вив чен ня ос нов мар-
ксист сько- ле нін ської те о рії, пов’яза них 
з ви роб ни чим ха рак те ром від ді лу, та 
впро вад жен ня у прак ти ку се мі на рів, 
до по ві дей та дис ку сій що до пи тань 
ме то до ло гії та ме то ди ки ет ног ра фії 
(нап рик лад, “ра дян ська шко ла в ет ног-
ра фії”, “бо роть ба ра дян ської ет ног ра-

фії з різ ни ми бур жу аз но- ет ног ра фіч-
ни ми “шко ла ми”, “бо роть ба з вей смо-
ніз мом і кос мо по лі тиз мом в ра дян ській 
ет ног ра фії”, “Єд ність ма те рі аль ної 
куль ту ри схід них слов’ян та їх вплив 
на куль ту ру су сід ніх кра їн”, “кла со-
вість ма те рі аль ної куль ту ри”).

у трав ні 1949 р. де ле га ція на у ко вих 
спів ро біт ни ків му зею у скла ді м. ло мо-
вої, д. фі голь і р. га ра сим чу ка зві ту ва-
ла про про ве де ну ро бо ту в Інс ти ту ті 
ет ног ра фії аН урср у мос кві. На за сі-
дан ні вче ної ра ди Інс ти ту ту бу ло за чи-
та но прос пект “ат ла су” і роз діл “різь-
ба по де ре ву”. вис ту па ю чи на об го во-
рен ні, пра ців ни ки Інс ти ту ту ет ног ра фії 
вка за ли на “сут тє ві” не до лі ки ро бо ти 
львів сько го му зею. бу ло на го ло ше но 
зок ре ма на не об хід нос ті під крес ли ти 
спіль ність слов’янсь кої куль ту ри, схід-
них слов’ян і ук ра їн ської куль ту ри, 
роз кри ти виз на чаль ну ке рів ну роль 
пар тії в роз вит ку на род но го мис тец тва 
і на род них про мис лів, “на нес ти удар по 
во ро жих те о рі ях і пог ля дах, не ра ху ю-
чись з осо ба ми” 11.

зас лу хав ши звіт де ле го ва них до 
Інс ти ту ту ет ног ра фії аН срср на збо-
рах на у ко вих спів ро біт ни ків ет ног ра-
фіч но го му зею і під су мо ву ю чи про ве-
де ні кон суль та ції що до під го тов ки 
“ат ла су”, бу ло зроб ле но та кий вис но-
вок: “кри ти ка бур жу аз ної лі те ра ту ри 
в по о ди но ких пра цях не бу ла про ве де-
на гли бо ко, не бу ло пар тій нос ті у пра-
цях, то му ті хи би вип ра ви ти. [...] рів но 
ж за ма ло кон крет но під чер кну то ке рів-
ну і ор га ні зу ю чу роль пар тії і уря ду, 
що тре ба по яс ни ти тіль ки на шою не у-
мі ліс тю” 12. 

у му зеї роз по ча ла ся ре ор га ні за-
ція, під сум ки якої бу ло ого ло ше но на 
на ра ді спів ро біт ни ків му зею, що від-
бу ла ся 17 лю то го 1950 р. під го ло ву-
ван ням зас туп ни ка упов но ва же но го 
пре зи дії аН урср, кан ди да та бі о ло-
гіч них на ук в. хржа нов сько го. у сте-
ног ра мі на ра ди, зок ре ма, чи та є мо: “...
пе ре бу до ва ро бо ти ет ног ра фіч но го 
му зею аН урср здій сню єть ся по двом 
напрям кам: в нап рям ку ви роб ни чої 
ді яль нос ті му зею, йо го екс по зи ції 
на сам пе ред і йо го на у ко вої ро бо ти вод-
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но час. пе ре бу до ва та кож здій сню єть-
ся і в нап рям ку ідей но го ви хо ван ня 
спів ро біт ни ків[...] мо ва йде про ін ди ві-
ду аль ну ви хов ну ро бо ту” 13. 

се ред не до лі ків бу ло наз ва но спе-
ци фі ку ви ко нан ня на у ко вої те ма ти ки 
від ді лом ет ног ра фії му зею. На це 
та кож звер ну ла ува гу ко мі сія пре зи дії 
аН, яка пе ре ві ря ла ді яль ність ет ног-
ра фіч но го му зею у 1949 р. у її вис нов-
ках, зок ре ма бу ло заз на че но, “що ро бо-
та ця із са мо го по чат ку бу ла пос тав ле-
на не вір но, а са ме: об ме жен ня дос лід-
жен ня то го чи ін шо го ет ног ра фіч но го 
яви ща ли ше в ме жах за хід них об лас-
тей ук ра ї ни. дос лід жу ва ти пев не 
ет ног ра фіч не яви ще в ме жах за хід них 
об лас тей ук ра ї ни мож на, але тіль ки у 
зв’яз ку цьо го яви ща з ана ло гіч ни ми на 
всій те ри то рії урср і у вза є мос піль-
нос ті роз вит ку цьо го яви ща з куль ту-
рою ро сій сько го і бі ло русь ко го на ро-
дів”, і да лі: “ро бо ти ви ко на ні на низь-
ко му ідей но- те о ре тич но му рів ні, що 
та кож зне ці нює їх на у ко ву вар тість і 
прак тич не зас то су ван ня в прак ти ці 
со ці а ліс тич но го бу дів ниц тва” 14.

ос нов ною при чи ною та кої низь кої 
якос ті ви ко нан ня те ма ти ки на у ко вих 
ро біт ет ног ра фіч но го від ді лу му зею, 
як заз на чи ла ко мі сія, був не за до віль-
ний під бір пра ців ни ків і низь кий рі вень 
ідей но- ви хов ної ро бо ти, а та кож те, що 
“очи щен ня” му зею від “ви пад ко вих” 
лю дей, які пот ра пи ли до складу на у ко-
вих спів ро біт ни ків, не бу ло про ве де но 
як слід.

Нас лід ком оці ню ван ня ро бо ти етног-
ра фіч но го му зею ко мі сі єю пре зи дії аН 
ста ла змі на штат ної струк ту ри му зею і 
ско ро чен ня кіль кос ті на у ко вих спів ро-
біт ни ків. до 1 січ ня 1950 р. у му зеї пра-
цю ва ло 43 осо би, з них на на у ко вих 
по са дах – 22. Че рез ско ро чен ня кіль-
кість пра ців ни ків з 43 бу ло до ве де но до 
35. бу ли звіль не ні ті лю ди, які у вис нов-
ках ко мі сії бу ли від зна че ні як та кі, що 
ви я ви ли свою нез дат ність і без по рад-
ність у на у ко вих дос лід жен нях явищ 
ра дян ської ет ног ра фіч ної на у ки. це 
на у ко ві спів ро біт ни ки: с. Че хо вич, 
м. ле ме ха, Я. фі голь, І. око лот, мо лод-
ший на у ко вий спів ро біт ник с. Щу рат, 

стар ший на у ко вий спів ро біт ник 
І. крип’яке вич та зас туп ник ди рек то ра 
з на у ко вої ро бо ти І. гур гу ла. тих, які не 
ви ко на ли сво єї на у ко вої пра ці, пе ре ве-
ли в на у ко во- до по між ний пер со нал: 
мо лод ших на у ко вих спів ро біт ни ків 
о. прис тай, с. ма лець ку і м. та тух – на 
по са ди ла бо ран тів, біб лі о те ка ря о. бри-
лин ську – в тех ніч ні пра ців ни ки 
му зею 15.

у пла ну ван ні ро бо ти ет ног ра фіч но го 
му зею на 1951 р. від діл фоль кло ру поз-
ба ви ли са мос тій ної те ми, на то мість 
за лу чи ли йо го чле нів до ком плек сної 
те ми, зап ла но ва ної на 1951 р. для від ді-
лу фоль кло ру Ім фе. від діл ет ног ра фії 
теж поз ба ви ли са мос тій ної те ми, а весь 
йо го штат за лу чи ли до ви ко нан ня тем 
від ді лу ет ног ра фії Ім фе.

пе ред від ді лом екс по зи ції пос та ви-
ли зав дан ня ство ри ти ціл ком но ву екс-
по зи цію про по бут кол гос пни ків. Як 
за у ва жив ди рек тор му зею, “те, що 
по бу до ва но на ми у 1950 р., це тіль ки 
фраг мен ти, без за лу чен ня кон крет но го 
рі че во го ма те рі а лу, це є тіль ки по ча ток, 
який в сьо год ніш ньо му виг ля ді дов го 
за ли ша тись не мо же; тре ба по бу ду ва ти 
цю екс по зи цію на кон крет но му ма те рі-
а лі з кон крет них кол гос пів, тре ба по да-
ти не ли ше фо то, ді аг ра ми, ло зун ги, а 
кон крет ні ма те рі а ль ні ре чі – пред ме ти 
з са мих цих кол гос пів, які по вин ні бу ти 
ос нов ни ми екс по на та ми в ет ног ра фіч-
но му му зеї” 16. Нас туп ним зав дан ням 
бу ло роз ши рен ня екс по зи ції ро біт ни-
чо го по бу ту. 

у 1951 р. ос нов ну ува гу бу ло зо се ред-
же но на під ви щен ні ідей но- по лі тич но го 
рів ня спів ро біт ни ків му зею. Із ці єю 
ме тою ор га ні зо ва но ме то до ло гіч ні се мі-
на ри за те ма ми: “ба зис і над бу до ва та 
пи тан ня хо ре ог ра фії”, “пи тан ня іс то рії 
ет ног ра фії у світ лі ста лін сько го вчен ня 
про ба зис і над бу до ву” та ін. у на пи сан ні 
ста тей на у ков ці по вин ні бу ли сте жи ти 
за “про це сом змін у по бу ті кол гос пни ків 
і ро біт ни ків у зв’яз ку з со ці а ліс тич ною 
пе ре бу до вою кра ї ни” та “вив чен ням 
про це сів, що ви ник ну ли і роз гля да ють-
ся у зв’яз ку з пе ре мо гою со ці а ліз му, 
ре ор га ні за ці єю пра ці, у зв’яз ку з но ви-
ми тех ніч ни ми при йо ма ми” 17.
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з 1 чер вня 1951 р. ет ног ра фіч ний 
му зей лік ві ду ва ли як са мос тій ну ад мі-
ніс тра тив но- гос по дар ську ус та но ву і 
вклю чи ли до скла ду Інс ти ту ту сус піль-
них на ук львів сько го фі лі а лу аН урср, 
а 11 сер пня 1951 р. з’яви ла ся пос та но ва 
ра ди мі ніс трів урср і цк кп(б)у за 
№ 2120 про об’єд нан ня ет ног ра фіч но го 
му зею аН урср і львів сько го дер жав-
но го му зею ху дож ньо го про мис лу ко мі-
те ту у спра вах мис тецтв урср в ук ра-
їн ський дер жав ний му зей ет ног ра фії і 
ху дож ньо го про мис лу аН урср.

_______________ 
1 На ка зи ди рек то ра му зею за 1944–1947 рр. 

(ори гі на ли). – ар хів Інс ти ту ту на ро доз навс тва 
НаН ук ра ї ни (да лі – ар хів ІН На Ну). – фонд 
дер жав но го му зею ет ног ра фії аН урср. – 
оп. 1, спр. 3, арк. 116–162. 

2 На ка зи ди рек то ра му зею за 1948 рік (ори-
гі на ли). – ар хів ІН На Ну. – фонд дер жав но го 
му зею ет ног ра фії аН урср. – оп. 1, спр. 16, 
арк. 1.

3 про то ко ли ви роб ни чих на рад пра ців ни ків 
му зею за 1948–1949 рр. – ар хів ІН На Ну. – 
фонд дер жав но го му зею ет ног ра фії аН урср. – 
оп. 1, спр. 20, арк. 14, 38.

4 зві ти про на у ко во- дос лід ну ро бо ту 
му зею за 1944–1950 рр. – ар хів ІН На Ну. – 
фонд дер жав но го му зею ет ног ра фії 
аН урср. – оп. 1, спр. 5, арк. 29–43.

5 про то ко ли ви роб ни чих на рад пра ців ни-
ків му зею за 1948–1949 рр. – ар хів ІН 
На Ну. – фонд дер жав но го му зею ет ног ра фії 
аН урср. – оп. 1, спр. 20, арк. 18.

 6 там са мо. – арк. 58.
 7 там са мо. – арк. 69.
 8 там са мо. – арк. 73.
 9 там са мо. 
10 там са мо. – арк. 76. 
11 там са мо. – арк. 87 зв. 
12 там са мо. – арк. 92–93. 
13 сте ног ра ма на ра ди спів ро біт ни ків 

му зею від 17 лю то го 1950 р. – ар хів Інс ти ту ту 
на ро доз навс тва НаН ук ра ї ни. – фонд дер-
жав но го му зею ет ног ра фії аН урср. – оп. 1, 
спр. 63, арк. 2–3.

14 там са мо. – арк. 7.
15 там са мо. – арк. 8–9.
16 там са мо. – арк. 10–11.
17 про то ко ли за сі дань від ді лу ет ног ра фії за 

1951 р. – ар хів Інс ти ту ту на ро доз навс тва НаН 
ук ра ї ни. – фонд дер жав но го му зею ет ног ра фії 
аН урср. – оп. 1, спр. 80, арк. 7, 15.

етнограФІЧнИй мУЗей ан Урср У 19471951 рокаХ 

традицІйНий костЮм румуНІв та молдоваН 
буковиНи перШоЇ половиНи хх столІттЯ

Ìàð³ÿ Ãîðä³é÷óê (ì. ×åðí³âö³)

в іс то рії куль ту ри кож но го на ро ду 
знач не міс це по сі дає на ці о наль не 
вбран ня.

ру мун ський та мол дав ський кос тю-
ми пів ніч ної бу ко ви ни вра жа ють сво єю 
са мо бут ніс тю, ви со кою ви ко нав ською 
май стер ніс тю, різ но ма ніт ніс тю ор на-
мен таль них мо ти вів та ком по зи цій них 
ви рі шень, ко ло рис тич ним ба гатс твом.

ос но ву чо ло ві чо го свят ко во го кос-
тю ма ру му нів бу ко ви ни пер шої пол. 
хх ст. ста но вить дов га ви ши та со роч ка 
(“ке ма ше”) з бі ло го до мот ка но го по лот-
на, яка но си лась по верх бі лих до мот ка-
них пор тя ниць (“із ме не”).

Чо ло ві ча со роч ка із с. Ши ро ка по ля-
на гли боць ко го р-ну [1, одв-727] має 
ту ні ко по діб ну фор му, від клад ний ко мір, 
оз доб ле на ге о мет рич ним ор на мен том. 
го лов ним її еле мен том є ромб склад ної 
внут ріш ньої та зов ніш ньої кон фі гу ра ції. 
бі лі прос ві ти вда ло до пов ню ють ос нов-
ний мо тив. ви шив ка ви ко на на чор ни ми 
нит ка ми тех ні кою “хрес тик". Нею прик-
ра ше ні ко мір, па зуш ний роз різ, низ 
ру ка вів та низ со роч ки. 

со роч ку заз ви чай під пе рі зу ва ли 
ши ро ким тка ним вов ня ним по я сом (“кин-
ге”, “бриу”). по яс із с. ост ри ця гер ца їв-
сько го р-ну [1, одв-1620] од нос то рон ній, 
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м. гордІйЧУк

на йо го  поз дов жніх кра ях роз мі ще ні 
вузь кі сму ги з дріб ним ром бо по діб ним 
ор на мен том, а ос нов не по ле оз доб ле не 
ві зе рун ком у виг ля ді лан цюж ка з ром бів 
біль шо го роз мі ру. На кін цях по яс прикра-
шен бах ро мою (“то ро ка ми”).

зи мо вим чо ло ві чим вер хнім одя гом 
був ко жух (“ко жок”), ви го тов ле ний з 
ви чи не ної бі лої ове чої шку ри. ко жух 
із с. во ло ка гли боць ко го р-ну [1, одв-
1224] пря мо го пок рою, прик ра ше ний 
геомет рич ним та рос лин ним ор на мен та-
ми. лі вий бік на гру дях оз доб ле ний рос-
лин ним мо ти вом у виг ля ді квіт ки. На 
ко мі рі, ман же тах ру ка вів та по лах роз та-
шо ва ні сму ги зі штуч но го смушка.

свят ко вим взут тям слу гу ва ли чор ні 
шкі ря ні чо бо ти (“чіз ме”). Чо бо ти із 
с. лу ків ці гер ца їв сько го р-ну [1, одв-
942] ма ють твер ді ви со кі ха ля ви, з бо ків 
прик ра ше ні рос лин ним ор на мен том, 
про ши тим на швей ній ма шин ці.

зи мо вим го лов ним убо ром бу ла куч-
ма (“ка чу ле”). куч ма з с. ма мор ни ця 
гер ца їв сько го р-ну [1, одв-1551] ви го-
тов ле на зі смуш ка сі ро го ко льо ру у виг-
ля ді зрі за но го ко ну са.

ос но ву жі но чо го ру мун сько го кос-
тю ма пер шої пол. хх ст. ста но вить дов-
га бі ла по лот ня на со роч ка (“ке ма ше”), 
зде біль шо го ту ні ко по діб ної фор ми, із 
круг лим або квад рат ним ви рі зом. та кий 
ви ріб зазвичай прик ра ша ли ви шив кою 
шов ко ви ми нит ка ми або му лі не, ме реж-
кою, бі се ром. в ор на мен та ції час ті ше 
зус трі ча єть ся рос лин ний мо тив. для 
со ро чок Но во се лиць ко го, гли боць ко го, 
гер ца їв сько го, сто ро жи нець ко го р-нів 
ха рак тер ною є ви шив ка бі ли ми шов ко-
ви ми нит ка ми на бі ло му по лот ні.

со роч ка з с. лу ків ці гер ца їв сько го 
р-ну [1, одв-867] пря мо го пок рою, з 
квад рат ним ви рі зом, скла да єть ся зі 
стан ка та під тич ки. оз доб ле на цир кою, 
ви шив кою бі ли ми шов ко ви ми нит ка ми 
та ві ноч ком рос лин но го ор на мен ту з 
різ но ко льо ро во го бі се ру. 

по яс ним одя гом слу гу ва ла гор бот ка 
(“кат рін це”), яка об гор та лася нав ко ло 
ста ну так, аби спе ре ду од на по ла на хо-
ди ла на дру гу, при цьо му вер хня зак ла-
да ла ся за по яс. в ок ре мих ви пад ках гор-
бот ки но си ли зі спу ще ни ми по пе ред ни-

ця ми. опус ка ли краї гор бот ки в цер к ві, 
під час жа ло би та пер ші шість тиж нів 
піс ля на род жен ня ди ти ни.

гор бот ка із с. лу ків ці гер ца їв сько го 
р-ну [1, одв-908] вит ка на з вов ня них 
ни ток у фор мі пря мо кут но го по лот ни-
ща чор но го ко льо ру. краї прик ра ше ні 
поз дов жні ми сму га ми (“ба та ми”) чер-
во но го та зе ле но го ко льо рів. сам ві зе-
ру нок роз мі ще ний з бо ків і скла да єть ся 
зі смуг рос лин но го ор на мен ту у виг ля ді 
ві ноч ка, які чер гу ють ся зі сму га ми абс-
трак тно го ге о мет рич но го ор на мен ту.

гор бот ку пов’язу ва ли тка ним по я-
сом (“фрин гіє”). жін ки об гор та ли йо го 
де кіль ка ра зів нав ко ло та лії, а кін ці 
за ли ша ли віль но зви са ти на спи ні.

по яс із с. при во ро ки гли боць ко го р 
ну [1, одв 1903] оз доб ле ний квіт ко вим 
ор на мен том зе ле но го ко льо ру. кін ці 
по я са за вер шу ють ся то роч ка ми.

свят ко вим взут тям бу ли че ре ви ки 
(“па пу чі”). Че ре ви ки з с. ма мор ни ця 
гер ца їв сько го р ну [1, одв 1484] – чор-
но го ко льо ру, з ке лиш ко по діб ни ми під-
бо ра ми та не ви со ки ми ха ляв ка ми, які з 
бо ку зас ті ба ють ся на ма лень кі де рев’яні 
ґуд зи ки. вер хня час ти на взут тя прик-
ра ше на пер фо ра ці єю з бі лої шкі ри у 
виг ля ді квіт ко во го ор на мен ту.

свят ко вим го лов ним убо ром за між-
ніх жі нок слу гу вав руш ник для за ви-
ван ня го ло ви – пе ре міт ка (“штер гар де 
кап”), який ук ла да ли та ким чи ном, щоб 
дов ге по лот ни ще з ор на мен то ва ни ми 
кін ця ми віль но спа да ло на пле чі. пе ре-
міт ка із с. во ло ка гли боць ко го р-ну [1, 
одв-1258] на кін цях має абс т рак тний та 
квіт ко во- рос лин ний ор на мент, роз та-
шо ва ний у два ря ди на світ ло- ко рич не-
во му фо ні. цен траль не по ле за пов не не 
си мет рич но ви ши тим ром бо вид ним та 
зір ко по діб ним ор на мен том.

пле чо вим одя гом бу ла без ру кав ка з 
ове чої шкі ри бі ло го ко льо ру, оз доб ле на 
рос лин ним ор на мен том із бі се ру.

Чо ло ві чий мол дав ський кос тюм, як і 
ру мун ський, скла да єть ся з дов гої бі лої 
ту ні ко по діб ної со роч ки (“ке ма ше”) з 
до мот ка но го по лот на. так, со роч ка з с. 
ма га ла Но во се лиць ко го р-ну [1, одв-1340] 
– з від клад ним ко мі ром і пря мим па зуш-
ним роз рі зом, нав ко ло яких роз мі ще но 
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ви ши тий бі ли ми шов ко ви ми нит ка ми 
ві но чок з кві тів. Низ ру ка вів і по до лу 
оз доб ле ні цир кою та ви шив кою бі ли ми 
шов ко ви ми нит ка ми у виг ля ді гро на 
ви ног ра ду та йо го лис тя. ви шив ка за кін-
чу єть ся в’яза ним ме ре жи вом у виг ля ді 
зуб чи ків.

Як і в ру му нів, у мол до ван со роч ка 
но си лася по верх бі лих до мот ка них пор-
тя ниць (“із ме не”) і та кож під пе рі зу ва-
лася ши ро ким тка ним вов ня ним по я сом 
(“бреу”, “бриу”, “кін ге”). по яс зі зга да но-
го щой но се ла [1, одв-1354] міс тить 
де кіль ка ге о мет рич них мо ти вів, що чер-
гу ють ся і об’єд ну ють ся у за галь ну ком-
по зи цію. ма лю нок дво ко лір ний – чер во-
ний та чор ний, на поз дов жніх кра ях – 
вузь кі сму ги з дріб ним ром бо вид ним 
мо ти вом чор но го, чер во но го, бі ло го та 
зе ле но го ко льо рів. кін ці по я са за вер шу-
ють ся то ро ка ми.

у хо лод ну по ру чо ло ві ки но си ли 
дов гий пле чо вий одяг із до мот ка но го 
сук на – сар дак (“су ман”), зде біль шо го 
чор но го або ко рич не во го ко льо рів.

сар дак із с. ма га ла Но во се лиць ко го 
р-ну [1, одв-1383] – ту ні ко по діб ної фор-
ми, з кли но вид ни ми встав ка ми на ниж-
ніх час ти нах піл. Низ та краї кли нів 
оз доб ле ні де ко ра тив ним шну ром у виг-
ля ді пе тель. пе ред прик ра ше ний аплі-
ка ці єю зі шну ра у виг ля ді ром бів. ко мір 
– стій ка, з пра во го бо ку до ньо го прик-
ріп ле на дов га пет ля з ки ти цею.

На свя та взу ва ли чор ні шкі ря ні чо бо-
ти, ви го тов ле ні з те ля чої шкі ри [1, одв-
1081], з твер ди ми ха ля ва ми, ци лін дрич-
ної фор ми, круг ли ми нос ка ми, без прик-
рас.

взим ку на го ло ву чо ло ві ки одя га ли 
куч му (“куш ме”) ко ну со по діб ної фор-
ми, ви го тов ля лась во на з чор но го або 
сі ро го смуш ка.

жі но чий мол дов ський кос тюм, як і 
ру мун ський, скла да єть ся з дов гої бі лої, 
час ті ше ту ні ко по діб ної фор ми со роч ки з 
круг лим або квад рат ним ви рі зом. Її прик-
ра ша ли ви шив кою, цир кою, ме реж кою.

так, со роч ка із с. ма га ла Но во се лиць-
ко го р-ну [1, одв-1352] оз доб ле на рос лин-
ним ор на мен том у виг ля ді гі лок з кві та ми 
ве ли ких роз мі рів, ви ко на ним бі ли ми 
шов ко ви ми нит ка ми. ви шив ка роз та шо-

ва на по всьо му ру ка ву, нав ко ло гор ло ви-
ни, па зуш но го роз рі зу, на пле чах і по до лі. 
Низ ру ка вів, по до лу і гор ло ви ни оз доб ле-
ні ме ре жи вом із шов ко вих ни ток.

по яс ний одяг – гор бот ки (“кат рін-
це”), вит ка ні з вов ня них ни ток у фор мі 
пря мо кут но го по лот ни ща. гор бот ка зі 
зга да но го се ла [1, одв-653] ор на мен то-
ва на круп ним рос лин ним ві зе рун ком у 
виг ля ді ки тиць та лис тя ви ног ра ду, 
роз та шо ва них по пе реч ни ми сму га ми. 
поз дов жні краї, “ба ти”, оз доб ле ні сму-
га ми чер во но го та зе ле но го ко льо рів.

гор бот ка під пе рі зу ва ла ся тка ним по я-
сом (“фрин гіє”). по яс із с. ма га ла [1, одв-
1596] ор на мен то ва ний ге о мет рич ним 
мо ти вом чор но го та чер во но го ко льо рів у 
виг ля ді ром бів, що рит міч но чер гу ють ся 
по всій пло щи ні. поз дов ж ні краї оз доб ле-
ні дріб ні шим ге о мет рич ним ор на мен том.

пле чо вий одяг – без ру кав ка з ви чи-
не ної ове чої шку ри бі ло го ко льо ру. Її 
ру ка ва, ки ше ні та ко мір прик ра ше ні 
штуч ним смуш ком. На гру дях, на спи ні 
та на ки ше нях роз мі ще ні сти лі зо ва ні 
різ но бар вні бу ке ти кві тів з бі се ру. 
об рам лен ням без ру кав ки є смуж ка 
шкі ри з ви би тим дір час тим ор на мен том 
у виг ля ді сти лі зо ва них кві тів, над нею 
роз мі ще но ви ши тий бі се ром шнур.

свят ко вим взут тям бу ли че ре ви ки 
(“па пу чі”). Че ре ви ки із с. бо я ни Но во-
се лиць ко го р-ну [1, одв-1796] ви го тов-
ле ні із шкі ри ко рич не во го ко льо ру, з 
не ви со ки ми ха ля ва ми та роз рі зом збо-
ку, зас ті ба ють ся на ма лень кі де рев’яні 
гуд зи ки. з бо ків ха ляв – ор на мент у 
виг ля ді кві тів та зі ро чок. під бо ри 
ке лиш ко по діб ної фор ми.

мол дов ські жін ки на го ло ву одя га ли 
хус тку (“тул пан”, “бас ма”, “бро бо аде”) 
фаб рич но го ви роб ниц тва.

до пов нен ням до кос тю ма бу ла тайс т-
ра (“трай ста”). тайс тра із с. ма га ла 
Но во се лиць ко го р-ну [1, хпр-137] – пря-
мо кут ної фор ми, в її ор на мен ти ці го лов-
ним мо ти вом є ве ли кий зуб час тий ромб, 
а в ньо му на ма ли но во му фо ні зо о мор-
фне зоб ра жен ня у виг ля ді ме те ли ка 
жов то го ко льо ру.

_______________ 
1 фон ди Чер ні вець ко го му зею на род ної 

традИцІйнИй костюм рУмУнІв та молдован бУковИнИ перШоЇ половИнИ ХХ столІттЯ  
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наУкове вИданнЯ

зем ля без смер тно го та ра са… так в 
ук ра ї ні на зи ва ють су час ну Чер ка щи-
ну 1. бать ків щи на ве ли ко го коб за ря – 
ко лиш ній зве ни го род ський по віт ки їв-
ської гу бер нії. Ни ні це зве ни го род ський, 
час тко во ли сян ський, го ро ди щен ський, 
кор сунь- Шев чен ків ський р-ни Чер кась-
кої обл. 2. дов гий час тут ве лася ак тив на 
бо роть ба з та та ра ми, зна хо ди лося чи ма-
ло ко заць ких осе ред ків, зо се ред жу вав ся 
гай да маць кий рух. за ро сій ської ім пе рії 
на цих те ри то рі ях був по ши ре ний пат рі-
ар халь ний ук лад жит тя, то му на се лен ня 
збе рег ло дав ні на род ні зви чаї та об ря ди.

Шев чен ко від ві ду вав рід ну Чер ка-
щи ну три чі, під час сво їх по до ро жей з 
пе тер бур га до ук ра ї ни – в 1843–1844, 
1845–1847 та в 1859 рр. піс ля по вер нен ня 
із зас лан ня 3. зус трі чі з рід ни ми та близь-
ки ми, спо га ди ди тинс тва за ну ри ли коб-
за ря у на род не се ре до ви ще з йо го зви ча-
я ми та об ря да ми. змал ку та ра со ві бу ли 
ві до мі на род ні тра ди ції та близь кий міс-
це вий фоль клор, зок ре ма ве сіль ний. про 
це ми діз на є мося з йо го бі ог ра фії: ко ли 
од ру жу вав ся в мар’їнсь ко му па ру бок 
ми хай ло кир’ян, то “пок ли ка ли на ве сіл-
ля й та ра са Шев чен ка. він лю бив на род-
ні піс ні і все про сив дру жок і бо яр, щоб 
спі ва ли, тан цю ва ли, і сам гар но спі вав, 
від них не від ста вав” 4. знач но піз ні ше, 
пе ре бу ва ю чи в с. пе ка рі Чер кась ко го 
по ві ту на пра во бе реж жі бі ля ка не ва, 
та рас гри го ро вич по бу вав на ве сіл лі в 
сес три ми ко ли ки ри ля ка, де ду же про-
сив, щоб піс ні спі ва ли дав ні, “ото спі ва-
ють, а він за пи сує” 5.

за два ро ки до смер ті, вліт ку 1859-го 
та рас гри го ро вич гос тю вав у сво го 
трою рід но го бра та і сво я ка вар фо ло мія 
Шев чен ка, сім’ю яко го він ду же по лю-
бив. вар фо ло мій гри го ро вич зга ду вав 
про це так: “...особ ли во [по лю бив] 11-літ-
ньо го си на мо го анд рія: чи їде, бу ло, 
ку ди, чи йде, та рас раз у раз брав з 

со бою мо го анд рія. анд рій спі вав йо му 
на ші піс ні, кот ри ми та рас, як сам, бу ло, 
го во рить, впи вав ся, і роз ка зу вав хлоп-
це ві, що оз на чає яка піс ня” 6. сам анд-
рій зга ду вав, що дядь ко та рас лю бив 
спі ва ти тих пі сень, “де про жі но чу не до-
лю го во рить ся, ото як вий де дів чи на 
за між та не щас ли ва” 7.

у цей пе рі од по ет за кін чує дра му 
“На зар сто до ля”, по е му “триз на”, пи ше 
по е зію “Чиг ри не, Чиг ри не”, ро бить ба га-
то за ма льо вок ві до мих іс то рич них місць 
Чер ка щи ни. кра са над дніп рян сько го 
ве сіл ля на все жит тя за па ла в ду шу 
та ра са. у ба га тьох тво рах він з над зви-
чай ною об раз ніс тю опи су вав це дійство. 
так, у п’єсі “На зар сто до ля” та рас Шев-
чен ко де таль но з ма льо вує пе ред ве сіль-
ний об ряд сва тан ня, на що звер ну ли 
ува гу ок ре мі дос лід ни ки. тут на ве де на 
тра ди цій на роз мо ва ста рос тів із бать ка-
ми на ре че ної. мо ло дий пос тає пе ред 
на ми мис лив цем- кня зем, а на ре че на – 
ку ни це ю- крас ною ді ви цею. “вся ця роз-
мо ва свід чить про до теп ність та по е тич-
ність на род но го гу мо ру” 8.

у по е мі “Най мич ка” та кож є епі зо ди, 
прис вя че ні сва тан ню:

роз пи та ли, по ра ди лись,
та й за ста рос та ми
пі шов мар ко. вер ну ли ся
лю де з руш ни ка ми, 
з свя тим хлі бом об мі не ним.
пан ну у жу па ні,
та ку кра лю вис ва та ли,
Що хоч за геть ма на,
то не со ром… 9

І да лі:

роз вер ну ло ся ве сіл ля.
му зи кам ро бо та
І під ко вам. ва ре ною
сто ли й ла ви ми ють 10.

до проб ле ми вив ЧеН НЯ ве сІл лЯ  
Шев ЧеН ко во го краЮ  

(за ма те рІ а ла ми пе ред ве сІль НоЇ об рЯ до вос тІ)

Îëå íà Ãðî ìî âà (ì. Êè ¿â)
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до проб ле мИ вИв Чен нЯ ве сІл лЯ Шев Чен ко во го краю

у по е мах “гай да ма ки”, “ма рія”, “пет-
русь”, “Не воль ник”, “вар нак”, “оси ка”, 
“ма ри на”, “відь ма”, “сле пая”, “Як би то бі 
до ве ло ся”, “мар’яна- чер ни ця”, у по віс-
тях “ка пи тан ша”, “про гул ка с удо вольс-
тви ем и не без мо ра ли”, у по е зі ях “Чо го 
ти хо диш на мо ги лу”, “у не ді лю не гу ля-
ла”, “мос ка ле ва кри ни ця” та в ба га тьох 
ін ших творах з ет ног ра фіч но го пог ля ду 
ду же вда ло ви ко рис та но ті чи ті ета пи та 
еле мен ти об ря ду. це й пок ри ван ня мо ло-
дої, і зап ро шен ня на ве сіл ля, і прик ра-
шан ня гіль ця, і ви пі кан ня ко ро ваю, і за ру-
чи ни, і сва тан ня, і ви ко рис тан ня ве сіль-
них руш ни ків, і пе рез ва тощо. всі ці тво ри 
вже бу ли пред ме том вив чен ня на у ков-
ців- ет но ло гів, тож не бу де мо зу пи ня ти ся 
на їх ана лі зі, який не є го лов ною ме тою 
на шо го дос лід жен ня 11.

На у ко вий ін те рес ста нов лять ті піс ні, 
які по ет уплі тав у тек сти сво їх по е зій та 
по віс тей. І як заз на чав про фе сор 
м. ф. сум цов, іно ді важ ко виз на чи ти, 
“где кон ча ет ся за имс тво ва ние и где на чи-
на ет ся лич ное твор чес тво” 12. у фон дах 
Інс ти ту ту лі те ра ту ри ім. т. г. Шев чен ка 
НаН ук ра ї ни збе рі га єть ся збір ка пі сень 
анд рія йо си по ви ча Шев чен ка, пле мін-
ни ка та ра са гри го ро ви ча по бра то вій 
лі нії, на яко го ду же впли ну ла зус тріч 
1859 р. в с. ки ри лів ка з дядь ком 13.

Не од но ра зо во звер тав ся Шев чен ко 
до ве сіль ної об ря до вос ті ук ра їн сько го 
на ро ду не ли ше як по ет та пись мен ник, 
а і як ху дож ник.  зок ре ма, ві до ме йо го 
по лот но “ста рос ти”, де від тво ре не сва-
тан ня – од на із скла до вих час тин об ря-
ду ук ра їн сько го ве сіл ля. та рас гри го-
ро вич пи сав: “по ко хав шись лі то чи то 
два, па ру бок з дів чи ною, роз піз нав ше і 
упо до бав ше од но дру го го, па ру бок до 
дів чи ни но го бать ка і ма те рі по си ла ста-
рос тів, лю дей доб ро мо вих і на та ку річ 
до теп них; ко ли бать ко й ма ти поб ла гос-
лов лять, то дів чи на, пе рев’язав ше ста-
рос там руш ни ки че рез пле чі, по дає 
за ру че но му сво є му на та ріл ці або крам-
ну, або са мо діль ну хус тку” 14.

Є. в. ге те на го ло шу вав на то му, що 
той, хто хо че зро зу мі ти по е та, по ви нен 
від ві да ти йо го бать ків щи ну 15. то му ми й 
ви ру ши ли на Чер ка щи ну, що да ла не 
ли ше ук ра ї ні, а й усьо му сві то ві ге нія, 

аби за ну ри тися у на род не се ре до ви ще, 
з’ясу ва ти тра ди цій ну струк ту ру ве сіль-
но го ри ту а лу, що збе рег ла ся до на ших 
днів на цій зем лі. так, у 2002 р. ав то ром 
стат ті бу ло про ве де но ком плек сне дос-
лід жен ня ве сіль но го об ря ду в ме жах 
зве ни го род сько го, мо нас ти ри щен сько го, 
кор сунь- Шев чен ків сько го та жаш ків-
сько го р-нів Чер кась кої обл. по рів ню ва-
ни ми в да ній роз від ці вис ту па ють ло ка-
лі зо ва ні в пів ніч но- схід ній час ти ні Чер-
ка щи ни міс це вос ті – зо ло то нісь кий, дра-
бів ський та час тко во гре бін ків ський р-ни 
пол тав ської обл., а на за хо ді – уман-
ський та хрис ти нів ський Чер кась-
кої обл.

ос нов на ме та дос лід жен ня – з’ясу-
ван ня струк ту ри пе ред ве сіль но го об ря-
ду, його ре гі о наль них особ ли вос тей. На 
ос но ві цьо го пла ну ва ло ся вста но ви ти та 
прос те жи ти ди на мі ку ве сіл ля Шев чен-
ко во го краю, охо пив ши хро но ло гіч ний 
пе рі од від сер. хІх ст. до кін. хх ст.; ви я-
ви ти змі ни та но ва ції в об ря ді, ско рис-
тав шись для цьо го тво ра ми коб за ря. Нам 
також ста ли в при го ді ху дож ні тво ри 
І. Не чу я- ле виць ко го та спо га ди ди тинс-
тва о. ко ши ця – зем ля ків та ша ну валь-
ни ків твор чос ті т. г. Шев чен ка.

ба га то ін фор ма ції по чер пну то і з дав-
ніх опи сів ве сіль на Чер ка щи ні, зок ре ма, 
із за пи сів с. ле виць ко го, на у ко вих праць 
І. дем чен ка, а. крим сько го.

дже ре лоз нав чою ба зою да ної роз від-
ки ста ли ар хів ні ма те рі а ли На у ко во го 
фон ду ру ко пи сів і фо но за пи сів Інс ти ту ту 
мис тец твоз навс тва, фоль кло рис ти ки та 
ет но ло гії ім. м. риль сько го НаН ук ра ї ни.

звер та лися ми не од но ра зо во й до нау-
ко вих ро біт ук ра їн ських вче них- ет но ло-
гів (Н. І. здо ро ве ги, в. к. бо ри сен ко), у 
яких вже вис віт лю ва лися особ ли вос ті 
струк ту ри тра ди цій но го ве сіль но го об ря-
ду Шев чен ко во го краю.

у стат ті ви ко рис та ні та кож дос лід-
жен ня ве сіль но го об ря ду (сер. хх ст.) в 
уман сько му, таль нів сько му, хрис ти нів-
сько му, Чер кась ко му р-нах на у ко вих 
пра ців ни ків му зею на род ної ар хі тек ту-
ри та по бу ту НаН ук ра ї ни Щер бань 
світ ла ни олек сі їв ни та му са то вої Іри ни 
сер гі їв ни; за пи си в дра бів сько му, зо ло-
то нісь ко му р-нах Чер кась кої обл. та гре-
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о. гро мо ва

бін ків сько му р-ні пол тав ської обл. 
ху дож ни ка Іва на ли сен ка, зроб ле ні ним 
про тя гом 1965–1995 рр. ос кіль ки ве сіль ні 
об ря ди су сід ніх те ри то рій ма ють ба га то 
спіль но го, на шим пер шо чер го вим зав-
дан ням бу ло їх ви яв лен ня і по рів нян ня. 
Як що ран ні дже ре ла міс ти ли не дос тат-
ньо зміс то вої ін фор ма ції, ми ви ко рис то-
ву ва ли влас ні по льо ві ма те рі а ли.

На те ри то рії оз на че них ра йо нів 
пе ред ве сіль ний об ряд скла дав ся із трьо-, 
а іно ді й чо ти рьох ра зо вої зус трі чі 
(кін. хІх – поч. хх ст.) па руб ка або йо го 
бать ків, зна йо мих із бать ка ми дів чи ни 
для з’ясу ван ня їх на мі рів що до од ру-
жен ня сво єї доч ки, сво є рід на по пе ред ня 
роз мо ва. за міс це вою тер мі но ло гі єю це т. 
зв. ви ві ду ван ня, до пи ти. за по зи тив ної 
від по ві ді від бу ва лося сва тан ня (сва тан-
ня, ста рос ти, по руш ни ки), в кін ці яко го 
об мі ню ва лися хлі бом і в’яза ли ста рос-
там руш ни ки. то ді ж у мо ло до го з ме тою 
оз на йом лен ня з йо го гос по дарс твом 
ро би ли гос ти ну (ог ля ди ни, роз гля ди ни). 
ос тан нім ета пом пе ред шлюб ної час ти ни 
бу ло свят ку ван ня от ри ма ної зго ди мо ло-
дої на шлюб (за ру чи ни, змо ви ни, мо го-
рич, сва тан ня) 16.

пер ша зус тріч бать ків на ре че ної і 
по се ред ни ків від мо ло до го пла ну ва лася 
на ве чір у свя та або в буд ні дні, ок рім 
по не діл ка. ста рос та ми му си ли бу ти 
по важ ні та муд рі лю ди, які доб ре зна ли-
ся на тра ди ці ях сва тан ня, умі ли вес ти 
роз мо ву та склад но го во ри ти. ад же са ме 
від них за ле жав ус піх сва тан ня. Най-
час ті ше сва та ми оби ра лися ро ди чі мо ло-
до го (дядь ко, стар ший од ру же ний брат, 
хре ще ний бать ко).

у приз на че ний день ста рос ти ра зом із 
на ре че ним, взяв ши із со бою хліб, пляш ку 
го ріл ки, а ін ко ли й ков ба су, са ло 17, за хо-
ди ли до ха ти дів чи ни, ві та лися і по чи на-
ли тра ди цій ну про мо ву про мис лив ців, 
що нат ра пи ли на слід ку ни ці.

так, у ве сіл лі, за пи са но му в 1845 р. 
с. ле виць ким на бо гус лав щи ні, зус трі-
ча є ть ся роз ло гий опис про це су сва тан ня, 
що скла да єть ся із про мо ви про бич ка, 
“що вна див ся у ваш двір до ва шої те ли ці, 
то ми й прий шли так зро бить, щоб бу ло 
доб ре, як бог по мо же, а ви поз во ли те” 18, 
при го щан ня ста рос тів, об мі ну хлі бом та 

в’язан ня руш ни ків ста рос там 19.
в ар хів них ма те рі а лах поч. хх ст. у 

Чер кась ко му по ві ті зна хо ди мо по ши ре не 
пи тан ня ста рос тів про те, “чи не про да є те 
со ло ми?”, “чи не най ма є те най мич ку на ві-
ки?” 20. тоб то, на той час (сер. хІх – 
поч. хх ст.) на дос лід жу ва ній те ри то рії 
вжи ва ли ся дві при по від ки при сва тан ні – 
про ку ни цю і про те лич ку з бич ком, та 
пев ні за пи тан ня по бу то во го ха рак те ру 
(які обов’яз ко во пе ред ба ча ли втра ту 
чо гось із ха ти гос по да ря, тоб то бать ка 
на ре че ної). у де я ких се лах ко лиш ньої 
уман щи ни в 1930 р. з’яв ля єть ся ще од на 
при по від ка про яг нич ку 21.

у цих ма те рі а лах є та кож за у ва жен ня 
про те, що роз гля ди ни в мо ло до го ро би-
ли ся, як що бу ла пот ре ба оз на йом лен ня 
ро ди чів на ре че ної з гос по дарс твом май-
бут ньо го зя тя.

Че рез кіль ка днів піс ля сва тан ня зби-
ра ли ся у ха ті зас ва та ної дів чи ни на змо-
ви ни, на яких до мов ля ли ся про по да рун ки 
ро ди чам та приз на ча ли день ве сіл ля. крім 
змо вин, текст с. ле виць ко го по ві дом ляє 
про влаш ту ван ня ос та точ но го зібран ня у 
мо ло дої в не ді лю або певний свят ко вий 
день, що ма ло наз ву “сва та нье тор жес-
твен ное”. На пе ре дод ні, зде біль шо го в 
су бо ту, в обох ха тах ви пі ка ли ко ро вай та 
шиш ки з усі ма це ре мо ні я ми, а мо ло ді в 
цей час зап ро шу ва ли на сва тан ня.

у за пи сах с. м. те ре щен ка 1926 р. в 
с. по пів ка (ни ні зве ни го род сько го р-ну), 
під го тов ле них до дру ку а. крим ським, 
зус трі ча є мо опис дов гот ри ва ло го етап но го 
про це су сва тан ня. во но пе ред ба ча ло отри-
ман ня руш ни ків ста рос та ми, бла гос ло вен-
ня бать ків (чет вер), від ві ду ван ня бать ків 
мо ло дої осе лі мо ло до го зі спіль ною тра пе-
зою обох ро дин, досягнення до мов ле ності 
про сва тан ня (п’ят ни ця). тут а. крим-
ським заз на че но, що цю ве ли ку гос ти ну 
“як де то звуть за ру чи ни і “в су бо ту в 
мо ло дої ці лий день го ту ють ся до сва тан-
ня 22. са ме ж сва тан ня (за ру чи ни) від бу-
ва єть ся з усі ма уро чис тос тя ми в не ді лю 
вве че рі. тут при сут ні не ли ше ро ди чі 
мо ло до го та мо ло дої, а й з’яв ля ють ся стар-
ша друж ка і стар ший бо я рин. ок рім тра-
ди цій но го час ту ван ня, йде об го во рен ня, 
які ко му по да рун ки ма ють бу ти та їх кіль-
кість 23.
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у ве сіл лі із с. сви дів ка Чер кась ко го 
по ві ту сва тан ня постає як не виз на че не 
по днях бран ня руш ни ків, об мін хлі бом, 
мо го рич, приз на чен ня дня ве сіл ля та 
до мов ле ність про по да рун ки і при да не 
мо ло дої. при цьо му, “угос тив шись, сколь-
ко ко му и какь богь на ду шу по ло жить”, 
роз хо ди лись, а мо ло дий за ли шав ся но чу-
ва ти в ха ті мо ло дої 24.

у с. Ча гів ора тів сько го р-ну на ми 
за фік со ва ні пе ре го во ри до сва тан ня. “На 
до пи ти, чи від да дуть дів чи ну за па руб ка, 
по си ла єть ся біль ше всьо го яку- не будь 
жін ку (ро дич ку па руб ка), яка пи тає не 
тіль ки бать ка та ма тір мо ло дої, але ж і 
са му мо ло ду” 25. Як що по цій роз мо ві не 
бу де від мо ви, “то на дру гий день під ве чір 
бать ко па руб ка кли че яко го- не будь сво го 
ро ди ча або доб ро го су сі да, бе ре хліб і 
пляш ку го ріл ки, а ко ли має па сі ку, то зап-
рав ле ну ме дом, і йдуть до ха ти мо ло дої, 
ві та ють, кла дуть на стіл хліб і став лять 
при не се ну пляш ку го ріл ки” 26. ве дуть 
роз мо ви зде біль шо го на гос по дар ські 
те ми, а са ме – про уро жай та ху до бу. 
а по тім за пи ту ють, чи по год жу ють ся 
бать ки та са ма мо ло да “бу ти си но ві дру-
жи ною” 27. при за галь ній зго ді “ма ти 
мо ло дої ста вить на стіл зго то ва ную за кус-
ку: са ло, огір ки со ло ни, ва ре ни ки з си ром 
і ко ло ту ху (сир, роз мі ша ний зі сме та ною 
або со лод ким мо ло ком) або прос то сме та-
ну, а бать ко мо ло дої роз рі зує на кус ки 
при не се ний або свій хліб, а ко ли є, то 
па ля ни цю, і про сить приш лих сі да ти за 
стіл” 28. ве че ря ють, ба жа ють со бі та мо ло-
дим всі ля ких благ, здо ров’я та гар но го 
жит тя. от ри му ють хліб від бать ків мо ло-
дої та опів но чі ідуть до до му. “оцей зви чай 
у нас на зи ва єть ся “мо го рич”, або “вже за 
мо ло ду за пи ли мо го рич” 29.

На сва тан ня ж ішов “бать ко па руб ка з 
чо ло ві ком, сво їм або дру жи ни сво єї ро ди-
чом, або ку мом, або су сі дом – теж по жи-
лим чо ло ві ком – жо на тим, або вдов цем” 30. 
Не по вин ні бу ти при сут ні ми при цьо му 
мо ло дий та йо го ма ти. та кож не хо ди ли на 
сва тан ня у буд ні дні та в піст. вже в 
1930-х рр. пос ту по во за не па дає тра ди ція 
в’язан ня ста рос тів руш ни ка ми: “ні дів чи-
на, ні її ро ди чі не пе рев’язу ють ні руш ни-
ка ми, ні хус тка ми, а іно ді – і то, ще до 
ре во лю ції, мо ло да да ва ла бать ко ві па руб-

ка один ви ши тий за по лоч’ю руш ник, але 
ж те пе рич ка не за ли ши ли”, “на мо го рич 
ні ко го не скли ка ють” 31. зас ва та на дів ка в 
цьо му ре гі о ні ні я кої від зна ки не но си ла. 
ко ли мо лодь діз на ва ла ся про сва тан ня 
ті єї чи ті єї дів чи ни, то заз ви чай ви ко рис-
то ву ва ла різ но ма ніт ні не би ли ці як що до 
неї, так і що до па руб ка 32. у с. ро ги під час 
сва тан ня міс це ві па руб ки на ма га ють ся 
всіляко заш ко ди ти мо ло дій, то му беш ке-
ту ють, “ви но сять во ро та й кри чать: 
“ка бак”, щоб дів чи на вру чи ла цьо му 
па руб ко ві гар бу за 33.

ос кіль ки в се лі один од но го зна ли, то 
“роз гля дин – ні я ких не ма” 34.

за ру чи ни іс ну ва ли тут до ре во лю-
цій но го пе рі о ду, а “з ча су ре во лю ції їх 
ска су ва ли” 35. 

у за пи са но му в 1930 р. а. куд риць кою 
ве сіл лі в с. ро ги ко лиш ньо го уман сько го 
ок ру гу є ві до мос ті про пе ре го во ри на 
пе ре дод ні сва тан ня – до го вір, з об мі ном 
хлі бом та до мов ле ніс тю про ве сіл ля. 
“пе ред сва тан ням бать ки па руб ка ідуть 
до дів ки на до го вір. бать ки при хо дять 
уве че рі з мо го ри чем…” 36. при ві тав шись, 
роз по ві да ють про яг нич ку, що ні би то 
“десь од би ла ся” 37. от ри мав ши зго ду на 
сва тан ня, сва ти ве че ря ють, об мі ню ють ся 
хлі бом та до мов ля ють ся про ве сіл ля. то ді 
ж “уку пі з бать ка ми дів чи ни йдуть до 
па руб ка на ог ля ди ни” 38. са ме ж сва тан-
ня від бу ва ло ся в ін ший день. ста рос ти 
“бе руть із со бою го ріл ку та два хлі би, 
по зи че ні в су сід” 39. 

тут сва тан ня пе ред ба ча ло мо го рич, 
пе рев’язу ван ня ста рос тів та мо ло до го 
руш ни ка ми або хус тка ми. при сут ні ми 
при цьо му бу ли ро ди чі мо ло дої. мо ло дий 
за ли шав ся но чу ва ти в мо ло дої 40.

от же, з ма те рі а лів, за пи са них у 
сер. хІх – на поч. хх ст., ми діз на є мо ся 
про дов гот ри ва лий кіль ка ден ний про цес, 
який сприй ма єть ся як об’єм на за ча сом та 
кіль кіс тю об ря до вих дій це ре мо нія. І як 
від мі ча ють са мі дос лід ни ки, наз ви різ-
нять ся, але їх фун кції та зміст то тож ні.

ана ло гіч ний ва рі ант сва тан ня – 
струк ту ру, про мо ви, ри ту аль ні дії – по дає 
а. крим ський, який та кож під твер джує 
ста лість цьо го об ря ду в пер шій чвер ті 
хх ст. 41 та п. Чу бин ський 42. особ ли во 
вра жає по діб ність, а ча сом і то тож ність 

до проб ле мИ вИв Чен нЯ ве сІл лЯ Шев Чен ко во го краю 
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о. гро мо ва

від по ві дей ста рос тів як у Шев чен ка, так і 
в на у ко вих роз від ках.

Із пос ту по ви ми со ці аль ни ми змі на ми 
в се лі ці еле мен ти сва тан ня у 30–40-х рр. 
хх ст. зни ка ють і за ли ша єть ся ли ше 
об ряд, який по бу тує і сьо год ні, ма ю чи 
тран сфор мо ва ні фор ми 43. На ші за пи си 
та кож під твер джу ють те, що ко лиш ня 
роз від ка у виг ля ді до пи тів, ви ві ду ван ня 
у кін. хх ст. на ок рес ле ній те ри то рії біль-
ше не зас то со ву єть ся.

пе ред ве сіль ний етап уже вис ту пає у 
виг ля ді од но ра зо вої зус трі чі – сва тан ня, 
як що на ре че ні са мі до мо ви лись заз да ле-
гідь (с. сар ни, с. ле ти чів ка, м. мо нас ти ри-
ще). за пи са но та кі свід чен ня про це: 
“а чо го йо го хо дит, як усе й так яс но, 
ни ма ча су на то!” 44. Ін ко ли фік су єть ся 
дво ра зо ва зус тріч ро ди чів на ре че них 
(с. мо рин ці, с. та ра сів ка, с. Но во ук ра їн ка, 
с. те те рів ка, смт стеб лів). ана ло гіч на 
си ту а ція іс нує як на за хо ді Чер ка щи ни 
(с. крас но піл ка уман сько го р-ну), так і на 
пів ніч но- схід но му по ру біж жі (зо ло то-
нісь ко му, дра бів сько му р-нах Чер кась-
кої обл. та гре бін ків сько му р-ні пол тав-
ської обл.). три ра зо ва зус тріч обох ро дин 
трап ля єть ся до сить рід ко і ско рі ше є 
ви нят ком (с. бач ку ри не, с. за ру бин ці).

крім зга да них уже оз на чень, сва тан ня 
на дос лід жу ва ній те ри то рії ін ко ли на зи-
ва ють ïî ðóø íè êè (с. та ра сів ка, с. бач ку-
ри не). Є свід чен ня, що спо чат ку від бу ва-
ло ся сва тан ня, а зго дом, че рез тиж день 
міг бу ти äî ãî â³ð про приз на чен ня дня 
ве сіл ля, про при да не, про по да рун ки 
ро ди чам. цю зус тріч тут на зи ва ли: äî ãî
âîð (смт стеб лів), äî ãî â³ð (с. те те рів ка, 
с. крас но піл ка, с. сте ців ка), ïî ïè òè ãî ð³ë
êè (с. бач ку ри не), ìî ãî ðè÷ (с. вла дис лав-
чик), äî ìî âè íè (с. за ру бин ці). або ж на пе-
ре дод ні сва тан ня влаш то ву ва ли ““змо ви-
ни” – ко ли ста рос ти прий дуть” (с. та ра-
сів ка, с. мо рин ці, с. Шев чен ко ве). за 
на ши ми да ни ми, в дос лід жу ва ний пе рі од 
ці дві об ря до дії заз ви чай не роз ді ля лися і 
про во ди ли ся в один день.

у схід них ра йо нах Чер кась кої обл. 
про во ди ли ся роз гля ди ни че рез тиж день 
піс ля сва тан ня, у виг ля ді до мов ле нос ті 
про день ве сіл ля, ïî ñàã мо ло дої та кіль-
кість ве сіль них гос тей 45.

ді є во роз ло гі çà ðó ÷è íè як ок ре мий 

зак люч ний етап сва тан ня, що був опи са-
ний у по віс ті “ста рос віт ські ба тюш ки та 
ма туш ки” І. Не чу я- ле виць ко го, про во-
дили ду же рід ко, фік су ють ся по о ди но кі 
їх ви пад ки в мо нас ти ри щен сько му р-ні 
у виг ля ді спіль но го зас тіл ля та об го во-
рен ня де та лей ве сіл ля. піз ні ший ва рі ант 
за ру чин (1930 рр.) за пи са но в с. Ча гів 
уман сько го ок ру гу. ці опи си до по ма га-
ють прос те жи ти пев ну тран сфор ма цію 
та ні ве ля цію ри ту а лу.

ос кіль ки спро щен ня ко лиш ніх ве сіль-
них об ря дів три ває, ми не ма є мо змо ги 
чіт ко виз на чи ти ета пи й особ ли вос ті 
пе ред ве сіль но го об ря до дійс тва на оз на-
че ній те ри то рії. про при чи ни та нас лід ки 
та ко го яви ща мо ви ло ся в по пе ред ніх дос-
лід жен нях ав то ра ці єї роз від ки 46.

до цьо го ча су в де я ких се лах кор-
сунь- Шев чен ків сько го та мо нас ти ри-
щен сько го р-нів під час сва тан ня по бу тує 
роз по відь про про даж чор ної те ли ці. зус-
трі ча ли ся нам та кож роз по ві ді про 
“яг нич ку, яка тут заб лу ка ла” (с. та ра сів-
ка, с. Но во ук ра їн ка). у с. ок са ни но уман-
сько го р-ну в 1969 р. за фік со ва на згад ка 
про ли сич ку, що “за біг ла до вас у двір, 
тре ба по шу кать” 47.

про сва тів, які от ри ма ли від мо ву та 
не вис ва та ли вка за ної дів чи ни, го во рять: 
“ко ти ли гар бу за – од сто лу до две рей” 
(с. сте ців ка), “по тяг ли гар бу за”, “гар бу за 
да ли чи по тяг ли” (с. за ру бин ці, смт стеб-
лів). але при цьо му ні ко ли йо го не вру ча-
ють (кін. хх ст.).

у за пи сах а. куд риць кої нат рап ля є-
мо на ще од ну скла до ву пе ред ве сіль но-
го цик лу. “а в п’ят ни цю, пе ред ве сіл-
лям, уве че рі, стар ша друж ка й бо я рин 
то ро чать руш ни ки. по тім, по ве че ряв-
ши, мо ло дий ля гає спа ти з мо ло дою, а 
бо я рин із стар шою друж кою, при чо му 
во на не має пра ва від мо ви ти ся” 48. 
за фік со ва ні то ро чи ни як “день пе ред 
ве сіл лям” та кож і в 1930-х рр. у с. Ча гів 
ора тів сько го р-ну 49. дос лід жен ня 
су час них ет ног ра фів на уман щи ні під-
твер джу ють, що цей об ряд був ще ві до-
мий у 50–60-х рр. хх ст. пе ред ве сіл-
лям, за тиж день, до мо ло дої схо ди ли ся 
друж ки спі ва ти ве сіль них пі сень, ши ти 
на во лоч ки, руш ни ки. у п’ят ни цю то ро-
чи ли руш ни ки 50. Є пев ні ві до мос ті про 
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то ро чи ни і в хрис ти нів сько му р-ні. 
ок рім під го тов ки до ве сіл ля, “той квіт-
ку ро бив, а ті то роч ки ро би ли”, друж ки 
вив ча ли ве сіль ні піс ні, “а хто є в ха ті, 
під ка зу ють їм, ба би під ка зу ють, а то ді 
зна ли, всі зна ли ве сіль ні піс ні, а те пер 
не ма” 51. го лов не зав дан ня мо ло ді – 
при го ту ва ти руш ни ки, яки ми мо ло да 
по вин на бу ла об да ру ва ти всіх гос тей 52. 
у за пи сах ве сіл ля у 1969 р. на уман щи-
ні тер мін “òî ðî ÷è íè” ні де не зга ду єть-
ся, а на то мість по ві дом ля єть ся, що 
“пе ред ве сіл лям до на ре че ної при хо-
дять на ве чор ни ці друж ки і бо я ри – спі-
ва ють ве сіль них пі сень, ве се лять ся, 
тан цю ють” 53. На ші ж ма те рі а ли не фік-
су ють цьо го дійс тва.

до по чат ку ве сіль но го об ря ду зран ку 
в су бо ту в се лах мо нас ти ри щен сько го, 
жаш ків сько го р-нів до цьо го ча су по бу-
ту ють по ми наль ні обі ди. так, нап рик лад, 
у с. ле ти чі ві ка та с. за ру бин ці мо нас ти-
ри щен сько го р-ну до по чат ку ви пі кан ня 
ве сіль но го хлі ба зби ра ють ся су сі ди та 
най ближ ча ро ди на в ха ті мо ло дої чи 
мо ло до го і по ми на ють по мер лих ро ди чів.

по ми нан ня по мер лих ро ди чів зга ду є-
ть ся і в за пи сах ве сіл ля у м. мо нас ти ри щі 
в 1903 р., зроб ле них І. дем чен ком 54. 

от же, спи ра ю чись на ві до мос ті, які 
бу ли зіб ра ні на ми, мо же мо зро би ти вис-
но вок, що об ряд сва тан ня кін ця хх ст. 
збе рі гає низ ку особ ли вос тей на обс те же-
ній те ри то рії. це тра ди цій ні про мо ви ста-
рос тів про ку ни цю, від мо ва або ж ви яв-
лен ня зго ди сва та ної дів чи ни, об мін хлі-
бом, по дан ня руш ни ків, мо го рич. але, 
ра зом з тим, прос те жу єть ся пев на тран-
сфор ма ція об ря ду: ско ро чен ня та спро-
щен ня сва тан ня, від сут ність пев ної ат ри-
бу ти ки (с. сте ців ка зве ни го род сько го 
р-ну, с. бач ку ри не мо нас ти ри щен сько го 
р-ну та ін.). особ ли во це сто су єть ся сіл, 
ге ог ра фіч но наб ли же них до міст, та ра йон-
них цен трів.

дру гий най ста лі ший та най важ ли ві-
ший мо мент пе ред ве сіль но го ри ту а лу – 
це ви пі кан ня об ря до во го хлі ба та пе чи ва.

зна хо ди мо у Шев чен ка:

Че рез тиж день мо ло ди ці 
ко ро вай мі си ли
На ху то рі. ста рий бать ко

з усі єї си ли
з мо ло ди ця ми тан цює
та двір ви мі тає,
та про хо жих, про їж джа чих
у двір зак ли кає,
та ва ре ною час тує,
На ве сіл ля про сить 55.

Ñîí öå – так на зи ва ли ко ро вай в зо ло-
то нісь ко му, дра бів сько му р-нах, або 
êî ðî âàëü – на уман щи ні. у Чер кась ко-
му, го ро ди щен сько му р-нах фік су єть ся 
наз ва – êî ðîâ ãàé. по чи на ли ви пі ка ти 
йо го в су бо ту: “в су бо ту спе че мо ко ро-
вай та шиш ки, а в не ді лю й до він ця” 56.

ар хів ні ма те рі а ли та більш дав ні 
за пи си ве сіль свід чать, що ко ро вай був 
круг лої фор ми (сер. хІх – поч. хх ст.). 

проте ми з’ясу ва ли, що цей ви ріб 
до сить час то зус трі ча єть ся квад рат ний 
або пря мо кут ний, що від по ві дає фор-
мам, у яких він ви пі ка єть ся (с. сте ців ка, 
с. те те рів ка, с. сар ни). ко ро вай круг лої 
фор ми до сьо год ні по ши ре ний у се лах 
кор сунь- Шев чен ків сько го р-ну 57.

ве сіль ний хліб по цен тру прик ра ша-
ли ве ли кою шиш кою та ма лень ки ми з 
бо ків, та кож го луб ця ми, лис точ ка ми та 
кві точ ка ми. у смт стеб лів спі ва ють:

ко ро ваю, раю, я ж те бе при би раю,
у зо ло ті кві ти, щоб лю би лись ді ти.

опе рі зу ва ли ко ро вай ка ча лоч кою у 
виг ля ді ко си. “ко ро вай пок ла ли на ві ці од 
ді жі й об лі пи ли ві ко нав кру ги вос ко ви ми 
сві чеч ка ми, на кот рих лед ве бу ло при міт-
но бі лі пля ми ог ню. з пе чі виг реб ли жар” 58. 
І прис пі ву ва ли (смт стеб лів):

ми ді ло зро би ли, ко ро вай злі пи ли,
ко ро вай злі пи ли і в піч по са ди ли,
у піч по са ди ли, цей дім зве се ли ли.

жар міг виг рі ба ти й чо ло вік, яко го 
спе ці аль но зап ро шу ва ли для цьо го, 
на зи ва ю чи йо го “ïî ìå ëî” (смт стеб лів), 
“äðóæ áà” (с. бач ку ри не). він тан цю вав 
по ха ті, жар ту вав. йо му при ка зу ва ли:

  
Наш друж ба не вдав ся, (2 р.)
сім літ не вми вав ся,
а вось мо го ро ку 

до проб ле мИ вИв Чен нЯ ве сІл лЯ Шев Чен ко во го краю 
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о. гро мо ва

по ве ли до по то ку,
взя ли йо го вми ли,
Че рес лом під го ли ли,
пе ре вес лом під пе ре за ли,
до ко ро ваю взя ли 59.

обов’яз ко вим бу ло й час ту ван ня ко ро-
вай ниць за сто лом. “по ки ко ро вай пік ся, 
мо ло ди ці пи ли, по луд ну ва ли, цо ко та ли 
та прис пі ву ва ли до ко ро ваю, щоб він 
ви пік ся, й ви ріс вго ру, як го ра” 60. по да-
ва ли жі ноч кам “і хо ло дець, і ка пус ту” 61.

кож ній ко ро вай ни ці да ру ва ли øèø êó 
(с. те те рів ка жаш ків сько го р-ну, с. та ра-
сів ка, с. Но во ук ра їн ка зве ни го род сько го 
р-ну, с. крас но піл ка уман сько го р-ну, 
с. хрис ти нів ка, с. бот ви нів ка хрис ти нів-
сько го р-ну, смт стеб лів кор сунь- Шев-
чен ків сько го р-ну) або ïòà øå÷ êó (с. сар-
ни мо нас ти ри щен сько го р-ну), як гос ти-
нець для ді тей. це бу ло за вер шаль ним 
ета пом ви пі кан ня ве сіль но го хлі ба.

трап ля ло ся, що за мож ні се ля ни чи 
свя ще ни ки, од ру жу ю чи сво їх ді тей, від-
мов ля ли ся від тра ди цій но ви пе че но го 
ко ро ваю, ши шок, виправдовуючись тим, 
що “це ду же прос тий зви чай” або “це 
бу де не по- мод ньо му”. та кі дії прив се-
люд но об го во рю ва лися і за суд жу ва лися: 
“це не ве сіл ля, а якась ди тя ча па на хид-
ка з ма ков ни ка ми та кор жи ка ми”, “ні 
ко ро ваю то бі, ні ши шок, ні ве сіль них 
пі сень по ста ро му зви чаю…” 62.

за зви ча єм, ко ро вай прик ра ша ли 
бар він ком і ка ли ною. Їх сим во лі ка тра-
ди цій на для всі єї Чер ка щи ни: бар ві-
нок – сим вол віч нос ті та без смер тя, а 
ка ли на – чес нос ті та кра си 63.

у кін. хІх ст. для оз доб лен ня ко ро ваю 
ви ко рис то ву ва ли й блис ку чий па пір: “…
на зас те ле но му сто лі сто я ло сос но ве гіль-
це, обк віт ча не ко лос ка ми вів са, ка ли ною 
та бар він ком. На сто лі ле жав здо ро вий 
ко ро вай, об ти ка ний го лу ба ми, по зо ло че-
ни ми су хоз літ кою; кру гом ко ро ваю ле жа-
ли шиш ки” 64.

зна хо ди мо під твер джен ня цьо го і в 
стат ті в. Яст ре бо ва, який де таль но опи-
сав ко ро вай на дос лід жу ва ній те ри то-
рії 65. На жаль, ніх то з рес пон ден тів стар-
шо го ві ку не зга дав зви чаю прик ра ша ти 
ве сіль ну ви піч ку “поз літ кою”.

от же, на оз на че ній те ри то рії до 

сер. хх ст. ко ро вай ви пі ка ли круг лий. 
піз ні ше йо го фор ма змі ню єть ся на про-
дов гу ва ту, ли ше в се лах кор сунь- Шев-
чен ків сько го р-ну за ли ша єть ся круг ла. 
струк ту ра тра ди цій на – трьох ша ро ва, 
атри бу ти – гро ші, ці лі яй ця. тра ди цій ні 
прик ра си – шиш ки, квіт ки, го луб ки (пта-
шеч ки), ко лос ки, лис точ ки, хрест. об від-
ка – ко са. різ но ма ніт ність еле мен тів 
прик ра шан ня ко ро ваю, йо го фор ми спо-
ну ка ють, при не об хід нос ті, ви ко рис та ти 
ме тод кар тог ра фу ван ня.

Чер ка щи на сла вить ся най біль шим 
асор ти мен том ви ро бів із тіс та, кот рі ви пі-
ка ють ся до ве сіл ля і в наш час. ок рім 
ко ро ваю, це шиш ки, ле жінь, ка лач “плак-
ся” або ка лач “ди вень”, бо ро на, кач ка 
(го луб ка), пта шеч ки, пи ро ги, ку рінь, щіт-
ка, ку жіль або пра ник, ко лач прос тий та 
ко лач пар ний, шиш ка ве ли ка для сва хи, 
хліб, па ля ни ці.

всі ці ви ро би ви го тов ля ють як у мо ло-
дої, так і в мо ло до го в су бо ту, крім ши шок, 
які ви пі ка ють ра ні ше (вів то рок- се ре ду). 
з ни ми май бут ні на ре че ні хо дять зап ро-
шу ва ти на своє ве сіл ля, їх роз да ро ву ють 
учас ни кам ве сіл ля, то му й ви пі ка ють бі ля 
двох сот штук. 

схо же приз на чен ня і в ко ла ча прос-
то го – зроб ле но го із двох ка ча ло чок, 
пе реп ле те них між со бою і об ве де них 
об ру чи ком із тіс та, йо го ши ри на – 10 см, 
а дов жи на – 30 см. по ши ре ний у се лах 
мо нас ти ри щен сько го, жаш ків сько го 
р-нів. у ар хів них ма те рі а лах 1930 р. на 
уман щи ні є ві до мос ті, що, зап ро шу ю чи, 
мо ло ді “да ють для бать ків ве ли кі ка ла-
чі, а для ро ди чів – ма лень кі шиш ки” 66.

Ні де не трап ля лася нам “шиш ка кня-
жець ка”, прик ра ше на ка ли ною, жит ні ми 
ко лос ка ми, ви роб ле ни ми із тіс та пта шеч-
ка ми. во на спе ці аль но ви пі ка лася “въ 
по да рокъ же ни ху” 67. а та кож “шиш ки 
осо ба го ти па, пыш нlе пре ды ду щихъ, пре-
и му щес твен но для по дар ка стар шей 
дружкl… ук ра шен ная го луб ка ми и 
ма лень ки ми ши шеч ка ми и по зо ло чен ная, 
ко то рая пред став ля етъ со бою ми ні а тюр-
ное пов то ре ніе ко ро вая” 68.

важ ли вим ета пом об ря ду слід вва-
жа ти зап ро си ни на ве сіл ля. Як що ро ди чі 
жи ли да ле ко, по ві дом ля ли їх і за тиж-
день, і за кіль ка днів (пе ре важ но в су бо-
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ту, на пе ре дод ні ве сіл ля, ко ли го ту ва ли 
ко ро вай). мо ло дий хо див ли ше з бо я ри-
ном, а мо ло да – зі стар шою друж кою та 
гур том дів чат- дру жок, які весь час спі-
ва ли “на шля ху” і до ха ти не за хо ди ли. 

мо ло да, гар но вбра на, у він ку, три ма-
ла в ру ках не ве лич кий ви ши тий руш ник, 
а друж ка пов ну хус тку ши шок. про ка-
зав ши тра ди цій не зап ро шен ня, во ни три-
чі кла ня ли ся, мо ло да ці лу ва ла всіх при-
сут ніх, а друж ка кла ла шиш ку на стіл 
(смт стеб лів). “мо ло да пос пі шає, бо до 
за хо ду сон ця тре ба бу ти вже вдо ма” 69.

Не менш важ ли вий ас пект об ря ду – 
ви го тов лен ня ве сіль но го де рев ця, або, як 
тут ка жуть, “ä³ âè÷ âå ÷³ð”,“ä³ âèò âå
÷îð” 70. за тра ди ці єю про во див ся у су бо-
ту, вве че рі.

На уман щи ні ді вич- ве чір ра ні ше 
на зи ва ли “ãî ëî âè öåþ”. “справ ля ють йо го 
в стар шої друж ки. мо ло да час тує дру-
жок го ріл кою та всі єю стра вою” 71. 

у дав ні ших за пи сах зга ду єть ся де рев-
це сос ни 72 чи ялин ки, піз ні ше виш ні. 
т. Шев чен ко пи сав: гіль це – “не не мец-
кая ел ка, а […] неп ре мен ное ук ра ше ние 
сва деб но го сто ла у ма ло рос си ян”, тоб то 
особ ли вість ук ра їн сько го і вза га лі 
слов’янсь ко го ве сіл ля 73.

прик ра ша ли цей пред мет пу чеч ка ми 
ка ли ни, бар він ку, вів са, ва си льок: 

ой у міс ті, міс ті буб ни б’ють,
а в на шім до мі гиль це в’ють,
Із чер во ної ка ли ни,  
Із хре ща то го бар він ку,
Із за паш но го ва силь ку 74.

пе ре важ но на всій дос лід жу ва ній 
те ри то рії гі леч ко в’ють і до цьо го ча су як 
у мо ло дої, так і в мо ло до го. ли ше на жаш-
ків щи ні трап ля ли ся ви пад ки, що “у мо ло-
дої гиль ця не бу ло” 75. а тіль ки в на ре че-
ної гіль це із сос ни при би ра ють в кор сунь-
 Шев чен ків сько му р-ні (смт стеб лів, 
с. ко ма рів ка) та в су між но му з ним бо гус-
лав сько му р-ні ки їв ської обл. 

за раз у якос ті гіль ця вис ту па ють 
ялин ка чи сос на, а на гіль це з виш ні ми 
нат ра пи ли в с. ле ти чів ка та при лег лих до 
ньо го сіл мо нас ти ри щен сько го р-ну. На 
уман щи ні та в хрис ти нів сько му р-ні 
ве сіль не де рев це роб лять “з вер шеч ка 

виш ні, а то – з яли ни чи сос ни” 76. у с. бач-
ку ри не мо нас ти ри щин сько го р-ну та 
с. те те рів ка жаш ків сько го р-ну гі леч ко з 
виш ні до цьо го ча су при би ра ють не од ру-
же ним мо ло дим на по хо ро ни 77.

со сон ку чи ялин ку для ве сіль но го 
де рев ця при но сить бо я рин, про що й 
спі ва єть ся у піс нях: “ой до бо ру, бо я ри, 
до бо ру…”, “Як не бу деш гі леч ка да ва-
ти…”. став лять гіль це в круг лу хлі би ну, 
спе ці аль но ви пе че ну для ньо го (с. ле ти-
чів ка), або хрес то ви ну “пе рех рес тин ку” 
(с. сар ни).

зап ро шу ва ла на ді вич- ве чір под руг 
на ре че на. “при хо ди ла до ме не мо ло да і 
про си ла: “прий ди до ме не на ді вит- ве чір, 
пос пі ва єм!” пок ла де шиш ку на стіл. по ці-
лує. та все кла ня єть ся, кла ня єть ся!” 78. 
зіб рав ши дів чат, мо ло да з ни ми йшла до 
мо ло до го гіль це прик ра ша ти. друж ки 
хо ди ли у ві ноч ках, при чо му взим ку без 
хус ток: “ди вись, не п’яні, а йдуть і спі ва-
ють. Не чу ють і мо ро за!” – ка зав су сід мій 
Юхим” 79.

мо ло дий і мо ло да пер ши ми прив’язу-
ва ли дві квіт ки на са мий вер ше чок. ма є-
мо та кі свід чен ня про це: “ви ла зят на 
сті лець, од не про ти од но го, вя жуть у го рі 
на гіль ці дві ве ли кі квіт ки з ка ли ни і 
че рез стіл ці лу ють ся, щоб усе в па рі 
ро бить” (смт стеб лів). “ка ли на на вер-
шку – це як честь дів чи ни бу ло” 80.

до ка зи то го, що пер шу квіт ку ви ві шує 
стар ша друж ка, ви ни ка ють спо ра дич но в 
се лах зве ни го род сько го р-ну. хлоп ці 
ні ко ли не ук віт чу ва ли гіль це (с. мо рин ці). 
стар ша друж ка три чі про си ла доз во лу в 
ста рос ти та під ста рос ти ук віт чу ва ти гіль-
це для мо ло до го 81.

у смт стеб лів спі ва ють:
  

бла гос ло ви, бо же,
пре чис та гос по же,
гі леч ко зви ти,
цей дім зве се ли ти.

 
Час ту ва ли дру жок як у ха ті мо ло до го, 

так і в мо ло дої. але до ро гою від май бут-
ньої свек ру хи до до мів ки мо ло дої друж ки 
спі ва ли, що “їм їс ти не да ва ли, на мі ша ли 
по ло ви, щоб ми в ро ті по ко ло ли” 82.

про те, що на ді вич- ве чо рі бу ло ве се-
ло, бо зап ро шу ва лися му зи ки, які хо ди ли 
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за мо ло дим, спі ва єть ся у піс ні, за пи са ній 
у с. те те рів ка:

Не йдіть мо ло ди ці до нас гіль ця ви ти,
зів’ємо ми са мі, кра ще як із ва ми,
з скрип ка ми, з цим ба ла ми,
з мо ло ди ми бу я ра ми.

ок рім тра ди цій но го зас тіл ля, друж ки 
ба га то спі ва ли як ве се лих, так і жа ліб них 
пі сень: “ой у по лі, там кри ни чень ка…”, 
“слав ний ве чір, ді вит- ве чір…” На жаль, 
з ча сом ці піс ні за бу ва ють ся і зни ка ють.

прик ра ша ли гіль це не ли ше бар він-
ком, а й па пе ро ви ми кві та ми та стріч ка-
ми, цу кер ка ми, ко лос ка ми пше ни ці, жи та 
(с. ле ти чів ка), свіч ка ми (с. за ру бин ці). 
у с. сте ців ка спі ва ють при цьо му (оче вид-
но, ма ю чи на ува зі под руг мо ло дої):

Чор ня вії кві ти в’яза ли, (2 р.)
бі ля вії в вік на заг ля да ли,
а ру ся вії ди ви ли ся,
та й со бі нав чи ли ся.

в кін ці (смт стеб лів):

ми ді ло зро би ли,
ми гі леч ко зви ли, (2 р.)
цей дім зве се ли ли.

по-різ но му гіль це й ви ко рис то ву ва-
ли: роз да ва ли по гі лоч ці ра зом із ко ро-
ва єм, при чо му мо ло дим зав жди за ли-
ша ли вер хів ку де рев ця та цен траль ну 
шиш ку із хлі ба (с. ле ти чів ка, с. за ру-

бин ці, с. вла дис лав чик) 83, або ж устром-
лю ва ли в дах ха ти мо ло дої, де во но й 
зна хо ди лося під час ве сіл ля (с. те те рів-
ка).

заз на чи мо, що об ряд прик ра шан ня 
ве сіль но го де рев ця... хоч і збе ріг ся, але 
втра тив своє фун кці о наль не приз на чен ня. 
На сьо год ні – це спро ще на ве чір ка, яка 
про во дить ся у од но го з под руж жя, най-
час ті ше – у мо ло дої. Ні ко ли не про во дить-
ся у стар шої друж ки. сим во ліч не про-
щан ня мо ло дих зі сво їм ді ву ван ням і 
па руб ку ван ням зни кає у дос лід жу ва ний 
пе рі од. ді вич- ве чір на пов ню єть ся ін шим 
зміс том.

змі нив ся і одяг мо ло дих. пос ту по во 
ви хо дять із вжит ку на род не ве сіль не 
вбран ня та ос нов на ат ри бу ти ка. ми вже 
звер та ли ува гу на цю проб ле му, від зна-
чив ши змі ни та но ва ції у ве сіль но му 
об ря ді смт стеб ле ва кор сунь- Шев чен-
ків сько го р-ну 84.

тра ди цій но на су час них ве сіл лях 
ви ко рис то ву ють ся руш ни ки, які зав жди 
бу ли, є і бу дуть ок ра сою та на ці о наль ною 
оз на кою ук ра їн сько го на ро ду. На фо тог-
ра фі ях із с. мо рин ці зве ни го род сько го 
р-ну Чер кась кої обл. за фік со ва не ве сіл ля 
50–60-х рр. хх ст. На фо то № 1 ба чи мо 
прик лад ви ко рис тан ня руш ни ка як час-
ти ни одя гу мо ло дої. у ті ча си мо ло да ще 
бу ла під пе ре за на руш ни ком, що бу ло 
пов’яза но з тра ди цій ним во дін ням її по 
се лу за руш ник 85. у ру ці на ре че на три-
ма ла ще й ма лень кий руш ни чок – “ма ха-ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



63

ло”. На фо тог ра фії № 2 про де монс тро ва-
но ви ко рис тан ня руш ни ків як ос нов но го 
ат ри бу ту при бла гос ло вен ні на ре че них. 

ри ту ал ве сіл ля у Шев чен ко во му краї 
збе ре же ний і весь час тран сфор му єть ся, 
має тен ден ції до роз вит ку. то му й пот ре-
бує пев них зу силь для вив чен ня та дос-
лід жен ня йо го в кон тек сті су час нос ті.
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се ред виз на них в ук ра ї ні тра воз нав-
ців, дос лід ни ків і по пу ля ри за то рів на род-
ної ме ди ци ни іме на бать ка й си на Но са-
лів – ми хай ла анд рі йо ви ча (1886–1950) 
та Іва на ми хай ло ви ча (1913–1996) є чи 
не най пер ши ми і на йав то ри тет ні ши ми. 
На пи са на ни ми й ви да на у 1958 р. кни га 
“лі кар ські рос ли ни і спо со би їх зас то су-
ван ня в на ро ді” (к., ме дич не ви дав ниц-
тво) ста ла пер шим у цій га лу зі ви дан ням 
по во єн но го ча су й од ра зу від най шла сво-
го чи та ча, ма ла ве ли кий ус піх і пот ре-
бувала но вих ти ра жів. од нак до не дав-
ньо го ча су про жит тя й спод виж ниц тво 
цих лю дей бу ло ма ло ві до мо ши ро ко му 
за га лу. рів нен ський об лас ний кра єз нав-
чий му зей 2003 р. впер ше пред ста вив 
вис тав ку “кож не ж де ре во з пло ду сво го 
піз на єть ся”, яка ста ла дос тат ньо пов ним 
роз крит тям жит тє во го шля ху Но са лів. 
ос но ва вис тав ки – це уні каль ні до ку-
мен ти, фо тог ра фії та кни ги із сі мей но го 
ар хі ву к. Но са ля, який ни ні меш кає в 
рів но му.

ми хай ло анд рі йо вич Но саль на ро див-
ся 12 квіт ня 1886 р. в с. роз ло пи люб лін-
ської губ. (те пер у скла ді поль щі) у се лян-

ській ба га то діт ній сім’ї. за кін чив у 1903 р. 
ду хов не учи ли ще у вар ша ві, а зго дом – 
пра вос лав ну ду хов ну се мі на рію в хол мі. 
от ри мав сан свя ще ни ка в 1911 р. і па ра-
фію в с. оль хо вець, а по тім в с. лу ковськ 
холм сько го по ві ту. ра зом з дру жи ною 
ка те ри ною во ни да ли жит тя чо ти рьом 
ді тям: ге ор гію, те тя ні, Іва ну та гри го рію. 
з по чат ком пер шої сві то вої вій ни ро ди на 
Но са лів бу ла ева ку йо ва на в с. ви со кий 
бо рок Че ри ков сько го по ві ту мо ги льов-
ської гу б., де м. Но саль став свя ще ни ком 
сіль ської цер кви. він усе сві до ме жит тя 
вив чав рос ли ни і їх ці лю щі влас ти вос ті. 
дос лід же не, знай де не й по чу те від прос-
тих і муд рих лю дей за пи су вав у тов сті 
зо ши ти, які збе ре же ні до сьо год ні і лягли 
ос но ву май бут ньої кни ги.

ці ка ву сто рін ку жит тя м. Но са ля ста-
нов лять ро ки, про жи ті на мо ги льов щи ні 
(1915–1922), ко ли йо го в 1918 р. за лу чи ли 
до спів пра ці в со ю зі ко о пе ра ти вів для 
ви ко нан ня обов’яз ків інс трук то ра ко о пе-
ра ції Че ри ков сько го со ю зу. лю ди на ви со-
ко ос ві че на, ін те лі ген тна й доб ро зич ли ва, 
він ко рис ту вав ся се ред різ них верств 
на се лен ня ве ли кою по ва гою, про що свід-

до проб ле мИ вИв Чен нЯ ве сІл лЯ Шев Чен ко во го краю 

НосалІ – фуНдатори НародНого цІлительства 
волиНІ

Ãàëèíà Äàíèëü÷óê (ì. Ð³âíå)

77 за пи са но 2. 09. 2002 р. у с. бач ку ри не мо нас-

ти ри щен сько го р-ну від лав рик світ ла ни ан то нів-

ни, 1938 р. н.; про ко пен ко ра ї си Юхи мів ни, 
1938 р. н., Шан дри ма рії фе до рів ни, 1930 р. н.; 
за пи са но 7. 09. 2002 р. у с. те те рів ка жаш ків сько го 
р-ну від Ча со вен ко Єв до кії арех тів ни, 1917 р. н.

78 за пи са но 1. 09. 2002 р. у с. мо рин ці зве ни-

го род сько го р-ну від Шліх ти Яри ни му сі їв ни, 
1921 р. н.

79 там са мо.
80 за пи са но 2. 09. 2002 р... від Шан дри м. ф ...
81 за пи са но 1. 09. 2002 р. в с. мо рин ці зве-

ни го род сько го р-ну від Шліх ти Я. м., 1921 р. н., 
да ниль чен ко ма рії пи ли пів ни, 1929 р. н.; 
за пи са но 31. 08. 2002 р. у с. та ра сів ці зве ни го-

род сько го р-ну від кар ма зин ва лен ти ни ва си-

лів ни, 1951 р. н.
82 за пи са но 1. 09. 2002 р... від да ниль чен-

ко м. п ...
83 за пи са но 6. 09. 2002 р. у с. ле ти чів ка мо нас-

ти ри щен сько го р-ну від Яку бен ко ган ни па на-
сів ни, 1937 р. н., дем чен ко м. г., 1936 р. н.; за пи са-

но 7. 09. 2002 р... від Ча со вен ко Є. а.
84 гро мо ва о. заз нач. пра ця. – с. 84.
85 за пи са но 28–29. 08. 2002 р. від су хо доль-

ської л. в ...
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г. данИльЧУк

чать ви да ні йо му в той час пос від ки й 
ха рак те рис ти ки. м. Но саль во ло дів дкіль-
ко ма мо ва ми: ук ра їн ською, ро сій ською, 
поль ською, ні мець кою, фран цузь кою, 
ла тин ською. про ви со кий ін те лек ту аль-
ний рі вень свя ще ни ка свід чать уні каль ні 
й цін ні кни ги, що бу ли в йо го приватній 
біб лі о те ці. у тих же 1920-х рр. він про по-
нує ко о пе ра ти вам зай ня тись збо ром і 
су шін ням лі кар ських рос лин, і сам ор га-
ні зо вує в тих кра ях су шар ні.

у 1922 р. ро ди на Но са лів по вер та єть ся 
на во линь, і свя ще ник ми хай ло слу жить 
у цер квах сіл пу ле мець і буб нів во лин-
сько го во є водс тва. у цей пе рі од тра во дос-
лід ник особ ли во ба га то пра цює і свої при-
род ни чі над бан ня пуб лі кує на сто рін ках 
жур на лу “вос крес ное чте ние” (1924), 
бе ре участь у вис тав ках містах поз на ні, 
м. во ло ди ми рі- во лин сько му. за участь в 
юві лей ній сіль сько гос по дар ській вис тав-
ці в поз на ні 1926 р. м. Но саль був удос то-
є ний брон зо вої ме да лі ве ли ко поль сько го 
сіль сько гос по дар сько го до му, а в 1928 р. 
за участь у про мис ло во- сіль ско гос по дар-
ській вис тав ці у во ло ди ми рі- во лин сько-
му – пох валь но го лис та мі ніс тра сіль-
сько го гос по дарс тва поль щі.

з ве рес ня 1929 р. м. Но са ля приз на-
ча ють нас то я те лем свя то- Іл лін ської 
цер кви в дуб ні. з цим міс том тіс но 
пов’яза не жит тя всі єї ро ди ни Но са лів. 
тут ді ти за кін чи ли гім на зію.

з лю то го 1935 р. до кін ця жит тя прото-
і є рей м. Но саль жив у рів но му і був нас-
то я те лем свя то- ус пен ської цер кви. 
ок рім слу жін ня в цер кві і за нят тя тра-
воз навс твом, він вик ла дав сло во бо же у 
поль ській шко лі. про ро ди ну Но са лів 
збе рег ли гар ні спо га ди рів нен ські ста ро-
жи ли, ру ко пи си яких пе ре да ні в му зей.

під час ні мець ко- фа шист ської оку-
па ції м. Но саль звер нув ся з лис том до 
ви дав ниц тва “во линь”, яке на той час 
зна хо ди лось у рів но му. у лис ті чи та є мо: 
“в мо є му жит ті нас тає ста рість і вже 
не да ле кий той час, ко ли прий деть ся від-
хо ди ти. Щоб “не заб ра ти” з со бою всьо го 
то го, що я знаю про мої зіл ля з од ної сто-
ро ни, а з дру гої, щоб це свя те знан ня 
учи пи ти нас лід дям усьо го на ро ду, а 
не по о ди но ких осіб ... я на пи сав кни гу про 
лі кар ські рос ли ни, уміс тив у неї мож ли-

ву кіль кість сво го знан ня, по пу ляр но її 
склав, і на мі рю юсь її пус ти ти в за гал 
на шо го на ро ду, що ден но жи ву що го се ред 
тих же лі кар ських рос лин” (ори гі нал 
збе рі га єть ся в ро да). хо ча кни га в той 
час не бу ла ви да на, стат ті м. Но са ля під 
за го лов ком “во лин ські скар би – лі кар-
ські рос ли ни” пуб лі ку ва лись у жур на лі 
“сіль ський хлі бо роб” за 1942 р.

по мер м. Но саль 8 жов тня 1950 р. у 
рів но му, а ос тан нім при хис тком про то і є-
рея ста ло кла до ви ще с. тють ко ви чі, що 
на око ли ці міс та.

бать ків ську тра воз нав чу спра ву про-
дов жив і зба га тив один із йо го си нів – 
Іван ми хай ло вич.

І. Но саль на ро див ся 26 квіт ня 1913 р. у 
с. лу ковськ холм сько го по ві ту. ра зом з 
бать ком ще ди ти ною Іван по ри нав у 
ца ри ну при ро ди, знав ся в рос ли нах, 
удос ко на лю вав свої знан ня з муд рої 
бать ків ської біб лі о те ки та зго дом, нав ча-
ю чись у дуб нів ській гім на зії, яку з від-
мін ни ми ус пі ха ми за кін чив у 1933 р. піс-
ля за кін чен ня гім на зії І. Но саль пос ту пає 
на нав чан ня до львів сько го по лі тех ніч-
но го інс ти ту ту на аг ро- лі со вий фа куль-
тет. На від мін но був за хи ще ний і дип лом 
у 1939 р., ви щу оцін ку одер жа ла йо го 
ро бо та “по пу ляр ні се ред на се лен ня 
лі кар ські рос ли ни во лин сько го во є водс-
тва”. з 1939 р. І. Но саль до кін ця жит тя 
жив і пра цю вав у рів но му.

у се ре ди ні 50-х рр. Іван ми хай ло вич 
Но саль зна йо мить ся з ака де мі ком аН 
урср, мік ро бі о ло гом, ди рек то ром Інс ти-
ту ту мік ро бі о ло гії урср в. дро боть ком, 
який дав на леж ну оцін ку ру ко пи сам про 
лі кар ські рос ли ни і по го див ся ста ти 
ре дак то ром май бут ньої кни ги. са ме зав-
дя ки ви со ко му ав то ри те ту і смі ли вос ті 
вче но го у 1958 р. в дер жав но му ме дич-
но му ви дав ниц тві урср вий шла у світ 
пер ша кни га м. та І. Но са лів “лі кар ські 
рос ли ни і спо со би їх зас то су ван ня в на ро-
ді”. ви дан ня ук ра їн ською мо вою нак ла-
дом 9 500 при мір ни ків од ра зу за во ю ва ло 
ве ли ку по пу ляр ність у ши ро ко му 
чи таць ко му ко лі. це бу ла пер ша ви да на 
в ук ра ї ні за ра дян ських ча сів книж ка 
про на род ну ме ди ци ну й лі кар ські рос-
ли ни, що на той час не сприй ма лось і не 
під три му ва лось офі цій ною ме ди ци ною. 
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в пе ред мо ві до кни ги вка зу ва лось, що 
м. Но саль – свя ще ник і виз на ний у на ро-
ді фа хі вець тра воз навс тва. кни га ко рис-
ту ва лась ве ли ким по пи том і вже в 1959 
р. в то му ж ви дав ниц тві вий шло дру ге її 
ви дан ня ро сій ською мо вою. про свя ще-
ни ка м. Но са ля вже не зга ду ва ли, на то-
мість наз ва ли йо го аг ро но мом. так по ча-
ла ся трі ум фаль на хо да муд рих но са лів-
ських книг, збу ла ся мрія Но са ля стар-
шо го по да ру ва ти лю дям знан ня про 
ці лю щу при ро ду. Як нам ві до мо, кни гу 
пе ре ви да ва ли сім ра зів.

І. Но саль, ви ко нав ши во лю бать ка, 
про дов жу вав дос лід жувати лі ку валь ні 
влас ти вос ті рос лин. од но час но (з 1968 р., 
він був вик ла да чем за галь ноп ри род ни-
чо го фа куль те ту ки їв сько го дер жав но го 
уні вер си те ту, що в той час пра цю вав у 
рів но му. ве ли кий при ро до люб, Іван 
ми хай ло вич зак ли кав до піз нан ня нав-

ко лиш ньо го сві ту, про па гу вав лю бов і 
бе реж ли ве став лен ня до при ро ди. І вже 
на за хо ді жит тя на пи сав і ви дав кни гу 
“від рос ли ни до лю ди ни” (к.: ве сел ка, 
1995), яку прис вя тив світ лій пам’яті вче-
но го й пат рі о та, ака де мі ка в. дро боть ка.

по мер І. Но саль 17 сер пня 1996 р. 
йо го по хо ва ли по ряд з мо ги ла ми бать-
ка й ма те рі в с. тють ко ви чі (ни ні в 
ме жах міс та).

рів ня ни вша ну ва ли пам’ять ви дат-
них тра воз нав ців. ву ли ця, на якій з 
50-х ро ків до кін ця жит тя меш кав 
І. Но саль, но сить йо го ім’я. а в сер пні 
2001 р. по руч із дзві ни цею свя то- ус-
пен ської цер кви в рів но му бу ло уро-
чис то від кри то пам’ят ний знак про то і є-
рею ми хай лу Но са лю.

мрі єю й на ді єю гро мад ськос ті краю є 
ство рен ня в рів но му му зей но го ком плек-
су на род но го ці ли тельс тва іме ні Но са-

носалІ – ФУндаторИ народного цІлИтельства волИнІ

“садок виШНевий коло хати...”  
(за матерІалами експедицІЇ На звеНигородЩиНу)

²ðèíà Äåíèñþê (ì. Êè¿â) 

твор чість т. г. Шев чен ка за ча ро ву-
ва ла не од не по ко лін ня ук ра їн ців. зма-
льо ву ю чи по бут се лян, та рас гри го ро-
вич під си лює уя ву чи та ча опи са ми 
сад ків, у яких і сму ток, і без тур бот на 
ра дість:

в сад ку тем но му яг ня та
удень па суть ся. а вно чі
ві щу ють со ви та си чі... 1
          ***
Як бу ла я мо ло дою –
І гад ки не ма ла,
по са доч ку по ход жа ла,
квіт ча лась, пи ша лась... 2

по бу вав ши у ки ри лів ці, рід но му се лі 
та ра са, звер ну ла ува гу на дав ні са ди би, 
що збе рег ли ся з хІх ст. ме жі цих са диб 
ок рес ле ні за лиш ка ми ро вів, ши ри на 
яких 120 см, а гли би на 150 см. так, са ди-
ба гри го рія Шев чен ка, бать ка по е та, має 

фор му тра пе ції і роз та шо ва на на схи лі в 
ме жах 1 га. са ди ба бра та Шев чен ка 
йо си па, зай ма ла пло щу на рів ни ні, на 
якій те пер роз мі ще но 12 су час них са диб 
по 25 со ток кож на. ха рак тер ною оз на-
кою цих са диб, які не с хо жі за фор мою і 
роз мі ра ми є те, що ве ли ку пло щу в них 
зай ма ють са ди. сад – це зе мель ний 
ма сив, або ді лян ка зем лі, зай ня ті ба га то-
річ ни ми пло до ви ми де ре ва ми 3.

за гос по дар сько- бо та ніч ни ми оз на ка-
ми пло до ві по ді ля ють ся на зер нят ко ві 
(яб лу ня, гру ша) та кіс точ ко ві (виш ня, 
сли ва, аб ри кос). виз на чи ти, яких де рев – 
кіс точ ко вих чи зер нят ко вих по рід – бу ло 
біль ше в са дах хІх ст., склад но. ко жен 
се ля нин- са до вод ке ру вав ся сво ї ми упо-
до бан ня ми до пло до вих куль тур, зва жа-
ю чи на клі мат та влас ти вос ті ґрун ту.

Ще на поч. хІх ст. бу ла ма ло роз ви-
ну та се лек ція пло до вих, а то му се ля ни 
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ко рис ту ва ли ся сад жан ця ми ди ко рос ту-
чих пло до вих. в се ре ди ні хІх ст. спос-
те рі га єть ся тен ден ція пок ра щен ня якос-
ті фрук тів за до по мо гою за ве зен ня іно-
зем них сор тів та по си лю єть ся від бір 
міс це вих сор тів. з’яв ля ють ся про мис ло-
ві са ди, пок ра щу ють ся при са диб ні 
се лян ські сад ки. се ля ни-  са до во ди роз-
во дять пло до ві де ре ва з ме тою от ри ма ти 
як хо ро ший про дукт хар чу ван ня, так і 
до дат ко вий при бу ток. вив ча ю чи стан 
са дів ниц тва хІх ст., л. п. си ми рен ко 
пи сав: “хай ми не мо же мо пос кар жи ти-
ся на те, що в нас ма ло фрук то вих са дів, 
то бі да в тім..., що за мість цін них де сер-
тних – пов се люд но ви ро щу ють де ре ва 
най пе ре січ ні ших  сор тів...” 4

На зве ни го род щи ні са дів ниц тву 
спри я ли як клі мат, так і тем но- сі рі опід-
зо ле ні ґрун ти 5. у с. ки ри лів ці (те пер 
Шев чен ко ве) збе рег ли ся пе ре ка зи про 
те, як міс це ві чу ма ки в со лом’яни ках 
бра ли з со бою су ше ні яб лу ка, гру ші, 
сли ви. са дів ниц тво вва жа ло ся тут хо ро-
шим про мис лом, бу ло ба га то су ша рень у 
сад ках 6. у ки ри лів ці та мо рин цях на 
дав ніх са ди бах за ли ши ли ся на сад жен-
ня сад ків хІх ст., які умов но мож на 
по ді ли ти на три гру пи – сад ки виш не ві, 
сли во ві, яб лу не ві. у виш не во му сад ку 
бі ля ха ти де ре ва ви сад жу ва ли до віль но, 
без чіт ких ря дів. за виш не вим роз мі щу-
ва ли сли во вий са док, який по кіль кос ті 
де рев міг бу ти біль шим. до ре чі, слив і 
ви шень са ди ли тіль ки по де кіль ка де рев. 
а вже з ро ка ми нав ко ло них ви рос тав 
сад. мо ло ді де рев ця сходили з ко ре не-
вої по рос лі або з кіс то чок. гос по дар 
до віль но фор му вав са док (ви лу чав ста рі 
де ре ва за мі ню ю чи їх на мо ло ді, що 
ви рос ли в цьо му сад ку). та кий спо сіб 
роз ве ден ня кіс точ ко вих по рід був де ше-
вим та дос туп ним, але мав особ ли вість 
забруд ню ва ти ґрунт ве ли кою кіль кіс тю 
ко ре не вої по рос лі, з якою пот ріб но бу ло 
бо ро ти ся. то му особ ли віс тю дав ніх виш-
не вих та сли во вих сад ків є ве ли ка кіль-
кість пень ків від ви ру ба них де рев і про-
ни за ний ко ре не ви ща ми ґрунт. цей спо-
сіб роз ве ден ня по гір шу вав і сор то ві 
особ ли вос ті кіс точ ко вих по рід.

Із середини хІх ст. най біль шу пло-
щу зай мав яб лу не вий са док, у яко му, 

крім яб лунь, бу ли й гру ші. де ре ва са ди-
ли чіт ки ми ря да ми на від ста ні 7–11 м 
один від од но го. 

Щоб ма ти при бу ток, пот ріб но бу ло 
роз во ди ти при бут ко ві, уро жай ні сор ти, 
кот рі ко рис ту ють ся по пи том у по куп ця 
та при дат ні до три ва лих по до ро жей по 
ґрун то вих до ро гах. усім по каз ни кам від-
по ві дав яб лу не вий сорт сі нап. Іс нує 
по вір’я “что ро до на чаль никъ си на па 
за ве зён въ крымъ с про ти во по лож но го 
бе ре га Чёр но го мо ря, изъ си на па въ 
ан та лии” 7. мож ли во, чу ма ку ю чи до 
кри му, бать ко та ра са і при віз сад жа-
нець сі на пу до сво єї са ди би. сі нап (та тар-
ська наз ва са ри-  сі нап “жов те”, ана то-
лій ська де міль-  ал ла “за ліз не”), не ві до-
мо ко ли пе ре се ле не до кри му. де ре во 
сі на па має ха рак тер ну ви со ку пі ра мі-
даль ну фор му. Штамб пря мий і силь ний, 
а гіл ля під ня те вго ру. ко ра на мо ло дих 
гі лоч ках блис ку ча, бу ру ва то-  жов та зі 
світ ли ми кра поч ка ми і ри соч ка ми. лис тя 
тем но-  зе ле не, до сить дов ге і вузь ке. за га-
лом сі нап на га дує де ре во гру ші. пло до-
но си ти де ре во по чи нає на 12–15 ро ці піс-
ля по сад ки 8. пло ди при но сить че рез рік. 
сам плід ви дов же ної фор ми спо чат ку 
зе ле ний, по тім стає вос ко во-  жов тим з 
ро же вим боч ком, збе рі га єть ся до нас туп-
но го лі та.

сі нап при жив ся на пло до род них 
ґрун тах зве ни го род щи ни і в те пе ріш-
ній час трап ля єть ся в са дах с. Шев чен-
ко ве, с. мо рин цях, с. жур жин ці. де ре-
во сі на па, в по рів нян ні з ін ши ми, менш 
спри йнят ли ве до зах во рю вань. ра ни на 
де ре ві швид ко за тя гу ють ся ко рою. 
в міц ну де ре ви ну не о хо че за би ра ють-
ся чер ви, а міц на ко ра про тис то їть різ-
ким пе ре мі нам тем пе ра ту ри та не чут-
ли ва до опі ків 9. ос нов ною пе ре ва гою в 
роз ве ден ні цьо го сор ту бу ло і є до сить 
піз нє цві тін ня, що убез пе чує від на ших 
вес ня них за мо роз ків, та дов ге збе рі-
ган ня пло дів.

ок рім сі на па, в са дах хІх ст. ма ли 
по пит ре нет си ми рен ко (“зе ле на гу да” – 
міс це ва наз ва с. Шев чен ко ве), “во ло ва 
мор да”, ан то нів ка, па пі ров ка (“ват ня 
па пі ров ка” – міс це ва наз ва с. Шев чен-
ко ве), “ти тов ка”. ко жен гос по дар праг-
нув ви са ди ти в са ду де ре ва з різ ним 
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пе рі о дом пло до но шен ня 
Нез ва жа ю чи на те, що дав ні сор ти 

яб лунь по чи на ли пло до но си ти на 8–12 
рік піс ля по сад ки, дов го віч ність і про дук-
тив ність де я ких пе ре ви щує 100 ро ків. за 
свід чен ня ми жи те лів с. Шев чен ко ве, на 
са ди бі, яка на ле жа ла бра тові по е та, рос-
те ан то нів ка, їй по над 140 ро ків 10. вза-
га лі, в се лі збе рег ло ся ба га то дав ніх сад-
ків, у яких вік де рев пе ре ви щує 100 ро ків 
і во ни пло до но сять.

в са ду ви сад жу ва ли по 3–5 гру ше вих 
де рев. гру ша – дов го віч на по ро да. де ре-
во гру ші роз ви ва єть ся по віль но і до ся гає 
ве ли ких роз мі рів. в по рів нян ні з яб лу-
нею, во но роз ви ва єть ся силь ні ше, рос те 
ви ще, пло до но си ти по чи нає ра ні ше, 
жи ве дов ше. у се лян ських са дах рос ли 
гру ші дич ки і ве ли кою ша ною ко рис ту-
вав ся сорт ли мон ка. л. п. си ми рен ко 
вва жав цей сорт ук ра їн ським 11.

виш ня, сли ва, аб ри кос по чи на ють 
пло до но си ти на 3–5 рік піс ля по сад ки, 
але не та кі дов го віч ні, як яб лу ні та гру ші. 
у хІх ст. по ши ре ним був сорт виш ні 
Шпан ка. під наз вою Шпан ки бу ло 
де кіль ка са мос тій них сор тів виш ні 
(Шпан ка ве ли ка, Шпан ка ран ня, Шпан-
ка млі їв ська). ве ли кої різ ни ці між ци ми 
сор та ми не бу ло. у се лян ських сад ках 
по ши ре ні бу ли виш ні “прос ті” (міс це ва 
наз ва с. Шев чен ко ве), ло тов ка в цій міс-
це вос ті зус трі ча єть ся рід ко.

сли ви теж бу ли “прос ті”, “си ні” (міс-
це ві наз ви с. Шев чен ко ве, с. мо рин ці), 
але пе ре ва гу на да ва ли вен гер ці. Наз ва 
од на, а л. п. си ми рен ко опи сав 15 сор-
тів вен гер ки, по ши ре них у хІх ст. 
се ред цих сор тів ве ли ким по пи том 
ко рис ту ва ла ся вен гер ка зви чай на (міс-
це ва наз ва “угор ка”).

Че реш ні й аб ри ко си теж ма ли своє 
міс це в се лян сько му са ду. Че реш ні 
са ди ли в кін ці са ду або бі ля ме жі. де ре-
ва роз рос та ли ся до ве ли ких роз мі рів. 
по ши ре ні бу ли “чор ні” че реш ні з дріб-
ни ми, гір ку ва ти ми яго да ми. аб ри кос 
ви сад жу ва ли так, щоб йо му не за ва жа-
ли ін ші де ре ва. 

ви би ра ю чи зе мель ну ді лян ку для 
са ду, звер та ли ува гу на за ля ган ня ґрун-
то вих вод та ро дю чість ґрун ту. всі пло до-
ві де ре ва люб лять ро дю чі ґрун ти з су пі-

ща ним або лег ко суг лин ко вим під ґрун-
тям. гар но роз ви ну та ко ре не ва сис те ма 
виш ні, сли ви, яб лу ні ся гає в гли би ну до 
2–2,5 м, а гру ші до 3–5 м. при по сад ці 
са ду, зва жа ю чи на вка за ні особ ли вос ті 
пло до вих, виш ні і сли ви ви сад жу ва ли 
не по да лік від ха ти, а яб лу ні, гру ші – 
по да лі. тра ди цій не роз мі щен ня пло до-
вих де рев на при са диб них ді лян ках збе-
ре же но і в наш час.

тра ди цій ним є і при го ту ван ня уз ва-
ру з су ше них яб лук, груш, слив.

у хІх ст. са дів ниц тво в с. Шев чен ко-
ве вва жа ли хо ро шим про мис лом і ни ні 
во но є при бут ко вим. так, на орен до ва-
ній зем лі фер мер- са дів ник олій-
ник м. с. ви ро щує ви со коп ро дук тив ні, 
паль мет ні сор ти. сво їм дос ві дом він 
ді лить ся з ук ра їн ськи ми са дів ни ка ми 
та са дів ни ка ми поль щі, Ні меч чи ни, 
сШа.

для роз вит ку са дів ниц тва має ве ли-
ке зна чен ня по пит та вар тість сор ту. в 
наш час про по ну єть ся ве ли ка кіль кість 
віт чиз ня них та іно зем них сор тів для 
ви ро щу ван ня в про мис ло вих та при са-
диб них са дах. дав ні сор ти вит ри му ють 
гідну кон ку рен цію на рів ні з су час ни ми 
сор та ми. та кі сор ти, як сі нап, ре нет 
си ми рен ко, ан то нів ка, па пі ров ка, 
ти тов ка ви ро щу ють і те пер у сіль ських 
при са диб них са дах зве ни го род сько го 
р-ну і с. діб ров ка, с. ор ли, с. хи жин ці, 
с. да шу ків ка ли сян сько го р-ну. за сво ї-
ми сма ко ви ми якос тя ми і дов го віч ніс тю 
ці сор ти бу дуть ко рис ту ва ти ся по пи том 
ще дов гий час.

_______________ 
 1 Шев чен ко т. коб зар. – к., 1984. – с. 312.
 2 там са мо. – с. 301.
 3 ук ра їн ська сіль сько гос по дар ська ен ци-

кло пе дія. – к., 1970. – с. 519.
 4 си ми рен ко л. по мо ло гія. – к., 1972. – т. 2. – 

с. 7.
 5 кар та ґрун тів р-н зве ни го род ки.
 6 за пи са но від гу лак т. в., ди ме рець І. а. у 

с. Шев чен ко ве в 2004 р.
 7 дзю бин м. крым ские си на пы, че ле бе, 

гуль кем бе. – с.пб., 1894. – с. 5.
 8 там са мо. – с. 12.
 9 там са мо. – с. 10.
10 за пи са но від гу лак т. в., ди ме рець І. а. у 

“садок вИШневИй коло ХатИ,...” 
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наУкове вИданнЯ

ут вер джен ня ук ра ї ни як не за леж-
ної дер жа ви не роз рив но пов’яза не з 
пле кан ням на ці о наль ної куль тур ної 
спад щи ни, що є од ні єю з пе ре ду мов 
на шо го шля ху в май бут нє.

за ко ном ук ра ї ни “про охо ро ну куль-
тур ної спад щи ни” виз на че но, що всі 
пам’ят ки іс то рії та куль ту ри на те ри то-
рії ук ра ї ни охо ро ня ють ся дер жа вою.

го лов ни ми нап рям ка ми ді яль нос ті 
му зею в сис те мі пам’ят ко о хо рон ної 
спра ви є фор му ван ня ме ха ніз мів ре а-
лі за ції зазначенного за ко ну в му зе ях 
об лас ті, за без пе чен ня пов но ва жень у 
сфе рі ви яв лен ня, об лі ку, збе ре жен ня, 
ви ко рис тан ня і про па ган ди пам’яток 
іс то рії та куль ту ри.

з ме тою збе ре жен ня му зей ної 
ко лек ції кра єз нав чим му зе єм як про-
від ним на у ко во- ме то дич ним цен тром 
в об лас ті ор га ні зо ва но впро вад жен ня 
у ді яль ність му зе їв су час них ав то ма-
ти зо ва них ін фор ма цій них тех но ло гій. 

здій сне но ком плек сне дос лід жен ня 
фон дів му зе їв, що пра цю ють на гро-
мад ських за са дах.

На тим ча со ве збе рі ган ня до фон дів 
об лас но го кра єз нав чо го му зею пе ре-
да но з му зей них зак ла дів об лас ті 
по над 700 му зей них пред ме тів “гру пи 
ри зи ку”, по за як са ме в цьо му му зеї 
ство ре но та кі умо ви, що за без пе чу ють 
збе рі ган ня ор де нів, ме да лей, зброї, 
ікон, рід кіс них мо нет.

три ває фо то фік са ція уні каль них 
му зей них пред ме тів, що скла да єть ся з 
кіль кох ета пів, вра хо ву ю чи те ма ти ку 
та пот ре бу пер шо чер го во го втру чан ня. 
до фо то фік са ції спо ну ка ло ба га то при-
чин, од на з яких – не од но ра зо ве екс по-
ну ван ня уні каль них пред ме тів ко лек ції 
о. Ільї на та пред ме тів з до ро го цін них 
ме та лів, тво рів жи во пи су, іко но пи су, 
ар хе о ло гіч них зна хі док не тіль ки в 
му зеї, але й за ме жа ми міс та, об лас ті.

Іс то рія кі ро вог рад сько го об лас но го 
кра єз нав чо го му зею по чи на єть ся з 

1883 р. зі ство рен ня при Єли са вет-
град сько му ре аль но му учи ли щі іс то-
ри ко- при род ни чо го му зею, від кри то го 
на ма те рі а лах ар хе о ло гіч них, ге о ло-
гіч них, ет ног ра фіч них зна хі док на у-
ко вих екс пе ди цій во ло ди ми ра Яст ре-
бо ва (1855–1990) – ар хе о ло га, фоль-
кло рис та, пер шо го дос лід ни ка ет ног-
ра фії на шо го краю, ав то ра чис лен них 
ста тей, книг, у то му чис лі на у ко вої 
пра ці “ма те ри а лы по эт но гра фии 
Но во рос сий ско го края, соб ран ные в 
ели са вет град ском и алек сан дрий ском 
уез дах хер сон ской гу бер нии (1894). 

знач ну час ти ну му зей них фон дів і 
на у ко вої біб лі о те ки скла да ли на у ко ві 
пра ці іс то рич но го, ге ог ра фіч но го, пра-
во во го нап рям ку (ви дан ня XVIII–
XIX ст.), дос лід ниць кі пра ці ро сій-
ських та за ру біж них уче них, на да ні 
санк т-пе тер бур зьким уні вер си те том, 
цер ков ні ви дан ня (біб лії, єван ге лія 
XVI I I– XIX ст.).

піс ля пог либ ле но го обс те жен ня 
книж ко во го фон ду му зею бу ло вста-
нов ле но, що біль шість ра ри тет них 
ви дань зна хо ди ла ся не на збе рі ган ні 
ос нов но го фон ду му зей но го зіб ран ня, 
а у фон дах на у ко вої біб лі о те ки та на 
тим ча со во му збе рі ган ні. та ким чи ном, 
на початку 1990-х рр. ви ник ла не об-
хід ність упо ряд ку ва ти фон до ві та біб-
лі о теч ні зіб ран ня, ви я ви ти са ме ті, що 
слу гу ва ти муть клю чо ви ми екс по на та-
ми в но вих екс по зи ці ях.

завдяки ро бо ті му зей них на у ков-
ців та рес тав ра то рів бу ло ви лу че но з 
тим ча со во го збе ре жен ня ма те рі а ли 
зіб ран ня по над 100 при мір ни ків ста-
род ру ків та ру ко пис них ра ри те тів для 
пе ре да чі їх до ос нов но го фон ду та 
по даль шої рес тав ра ції. скла дан ня 
пас пор тів та на у ко вий опис про во див-
ся за но вим зраз ком уні фі ко ва но го 
пас пор та, що да вав змо гу вво ди ти но ві 
над ход жен ня до ін фор ма цій ної сис те-
ми (1994–1999 р.р.).

з досвІду збережеННЯ й реставрацІЇ   
музейНих колекцІй

Ìàð³ÿ ªãóðíîâà (ì. Ê³ðîâîãðàä) 
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З досвІдУ ЗбереженнЯ й реставрацІЇ мУЗейнИХ колекцІй

ки їв ськими рес тав ра то рами с. пруд-
ни ко вим та а. го ріш няк бу ло ві діб ра но 
най ці ка ві ші пред ме ти (за му зей ни ми 
екс по зи цій ни ми кри те рі я ми) та ре ко-
мен до ва но від рес тав ру ва ти впро довж 
ро ку три книж ки й жа лу ва ну гра мо ту. 

зго дом, зав дя ки спон сор ським кош-
там (банк “Но вий”), бу ло від нов ле но 
дві дру ко ва ні книж ки “уло же ние о 
на ка за них ца ря алек сея фе до ро ви ча 
(1664), “опи са ние об єгип тя нах и дру-
гих на ро дах” (XVI II ст.), ру ко пис ну 
кни гу “жи тіє пет ра ве ли ко го” (1743) 
та “жа лу ва ну гра мо ту ца ря фе до ра 
олек сі йо ви ча” (XVI II ст.). во ни прик-
ра си ли екс по зи ції вис та вок “Єли са-
вет град та єли са вет град ці”, “ре га лії 
3-х сто літь”, “пор це ля на хІх сто літ-
тя”, “те ат раль ні кос тю ми ко ри фе їв 
те ат ру”.

ви ро би ін ших ре чо вих груп (пор-
це ля на, скло, ке ра мі ка, тка ни ни, пред-
ме ти по бу ту й прик ра си, ну міз ма ти ка, 
сто ло ві на бо ри зі сріб ла, цер ков ні тка-
ни ни, зброя, що увій шли до екс по зи ції 
но вих вис та вок, та кож бу ли ре тель но 
ві діб ра ні та від нов ле ні рес тав ра то ра-
ми на у ко во- дос лід ниць ко го сек то ру 
хар ків сько го ху дож ньо- про мис ло во го 
інс ти ту ту (рес тав ра то ри в. криць кий, 
Ю. де рев’ян ко, с. да ви до ва, в. да ви-
дов).

На йат рак тив ні шою вис тав кою із 
се рії “вря то ва ні ре лік вії” ста ла но ва 
екс по зи ція му зею “кров бра та тво го", 
що реп ре зен ту ва ла зброю, по чи на ю чи 
з ар хе о ло гіч них зна хі док до пе рі о ду 
ве ли кої віт чиз ня ної вій ни не ли ше за 
хро но ло гіч ним прин ци пом, але й за 
ти по ло гі єю. пер ли на ми її бу ли па рад-
ні єв ро пей ські шпа ги (хІх ст.), кав-
казь кі кин джа ли (хІх–хх ст.), кре-
ме не ві руш ни ці (XVII ст.), ко заць ка 
зброя (ята га ни, шаб лі (XVI IІ ст.). усі 
заз на че ні по пе ре ду пред ме ти бу ли 
від рес тав ро ва ні за ра ху нок бюд жет-
них та знач ною мі рою спон сор ських 
кош тів.

Но ва до ба по вер тає нам із за бут тя 
ба га тьох слав них си нів ук ра ї ни і 
по між них во ло ди мир вин ни чен ко – 
ви дат ний пись мен ник, пуб лі цист, 
по лі тич ний ді яч, го ло ва пер шо го уря-

ду ук ра їн ської На род ної рес пуб лі ки. 
у 1918–1919 рр. він очо лю вав ди рек-
то рію. Через склад ні по дії він ви му-
шений йо го не од но ра зо во за ли ша ти 
бать ків щи ну. від чай душ ні спро би 
по вер ну ти ся в ук ра ї ну під час ос тан-
ньої еміг ра ції бу ли без ре зуль тат ни ми. 
ос тан ні ро ки жит тя наш зем ляк  жи в у 
му же ні (фран ція). по мер в. вин ни-
чен ко 1951 р. йо го ар хі ви й осо бис ті 
ре чі збе рі га ли ся дру жи ною – ро за лі-
єю лів шиц, а піс ля її смер ті дру зя ми- 
од но дум ця ми – ху дож ни ка ми Ю. куль-
чиць ким та І. Ниж ник- він ни ків. На 
початку 90-х років хх ст. ме мо рі аль ні 
ре чі бу ли пе ре да ні в ук ра ї ну за без ко-
рис ли во го спри ян ня ба га тьох ор га ні-
за цій і приватних осіб. се ред них – 
пар ла мент ук ра ї ни, ЮНес ко, ук ра-
їн сько- а ме ри кан ський фонд “від род-
жен ня", кі ро воград ський об лас ний 
кра єз нав чий му зей, де пу та ти, гро мад-
ські ді я чі, пись мен ни ки ук ра ї ни – в. 
пан чен ко, т. ма ру сик, о. сліп чен ко, 
в. коб зар, Ю. ко чу бей. ар хів в. вин-
ни чен ка збе рі га єть ся в ко лум бій сько-
му уні вер си те ті. ме мо рі аль ні ре чі, 
за ру біж ні при жит тє ві ви дан ня, меб лі 
ка бі не ту, ма ляр ські ро бо ти, влас ні 
ху дож ні тво ри (на тюр мор ти, пей за жі) 
скла да ють єди ну у сві ті ме мо рі аль ну 
ко лек цію – “ка бі нет в. вин ни чен ка” і 
прик ра ша ють екс по зи цію на шо го 
му зею.

тер мі но ві ро бо ти по кон сер ва ції та 
рес тав ра цій ні за хо ди про во ди ли ся 
хар ків ськи ми рес тав ра то ра ми Ю. 
де рев’ян ком та в. криць ким (на той 
час – спів ро біт ни ка ми нав чаль но- ви-
роб ни чо го під при ємс тва “бі ат рон").

ви шу ка ність і доб рот ність меб лів 
ви ма га ли від рес тав ра то рів ви со ко го 
про фе сі о на ліз му. до ро бо ти за лу ча-
ли ся міс це вих ко лек ці о не рів- кон суль-
тан тів, фа хів ців- мис тец твоз нав ців, 
ос кіль ки меб лі ка бі не ту, йо го на чин ня, 
яв ля ли со бою пред ме ти різ них сти лів. 
книж ко ва ша фа з чер во но го де ре ва в 
сти лі ам пір з прик ра са ми із по зо ло че-
ної брон зи (лав ро ві він ки, гір лян ди 
кві тів, кри ла ті жі но чі пос та ті в ан тич-
но му одя зі, що сим во лі зу ють пе ре мо-
гу) фраг мен тів ма ла знач ні втра ти 
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ос нов но го ма те рі а лу та де ко ру, що 
на да вав їй мо ну мен таль ності й па рад-
ності (хІх–хх ст.).

у ко лек ції – два пись мо вих сто ли у 
сти лі ран ньо го фран цузь ко го кла си-
циз му (ве ли кий дво тум бо вий з трьо ма 
шух ля да ми та ма лий з дво ма шух ля да-
ми). криш ки обох сто лів об тяг ну ті си нім 
сук ном. скла до вою час ти ною ка бі не ту 
є ро бо че кріс ло – ко рит це, що має ви со-
ку, фа не ро ва ну чер во ним де ре вом 
спин ку, яка охоп лює си дін ня з трьох 
бо ків. си дін ня з нас ти лом, шкі ря не.

Не від’єм ною при на леж ніс тю ка бі-
не ту є дру кар ська ма шин ка фір ми 
“Mer ce des- Se lec ta” з ро сій ським 
шриф том. до пов ню ють ка бі нет де та лі 
та дріб ни ці – нас тіль на лам па з аба-
жу ром, кіль ка ви шу ка них пе на лів з 
де ре ва та ка ме ню, пись мо ве при лад дя 
з ко льо ро во го скла, ла ко ва де рев’яна 
під став ка для па пе рів, прик ра ше на 
рос лин ним ор на мен том – зо ло че ним 
роз пи сом, та нас тіль ний го дин ник. 

се ред ре чей осо бис то го ко рис ту-
ван ня во ло ди ми ра ки ри ло ви ча – 
ки шень ко вий го дин ник “оме га", 
по хід ний блок нот у шкі ря ній обк ла-
дин ці, із за су ше ною квіт кою, ві зит ка 
са мо го в. вин ни чен ка, пор тмо не, брит-
ва для го лін ня та шкі ря ний брус для 
прав ки брит ви.

річ, що ха рак те ри зує особ ли ву 
лю бов вин ни чен ка до бать ків щи ни – 
пу ля рис із ук ра їн ською зем лею, яку 
брав пат рі от у пер шу еміг ра цію (1907–
1914). во ло ди мир вин ни чен ко збе рі-
гав її до кін ця жит тя.

оче вид на різ но ма ніт ність ме мо рі-
аль них ре чей та ма те рі а лів їх ви го-
тов лен ня, їх склад не ком бі ну ван ня, 
нас лід ки пли ну ча су та йо го впли ву на 
пред ме ти пе ред ба чає нас туп ний етап 
рес тав ра цій них ро біт.

з ос тан ніх над ход жень, пе ре да них 
у 2000 р. че рез про фе со ра, про рек то ра 
ки є во- мо ги лян ської ака де мії в. пан-
чен ка, за ві ду ю чо го кан це ля рі єю ук ра-
їн ської віль ної ака де мії на ук, що в 
Нью- йор ку, ок са ною ра диш – осо-
бис та пе чат ка для сур гу чу з ки тай-
ським іє рог лі фіч ним тек стом, прик ра-
ше на зоб ра жен ням свя щен но го фо – 

ки тай сько го бо жес тва в об ра зі со бач ки 
– пе кі не са, охо рон ця до маш ньо го вог-
ни ща, свя щен них мо гил пред ків. ра зом 
з пе чат кою на дій шла під став ка для 
па пе ру з ка ме ню у фор мі люд ської 
фі гур ки з під ня ти ми ру ка ми, етюд на 
де ре ві, ви ко на ний олі єю – ку то чок 
ма єт ку в му же ні.

у му зеї збе рі га єть ся від шу ка не міс-
це вим кра єз нав цем по ки що єди не 
фо то по хо ро ну бать ка пись мен ни ка, 
що по мер на початку 30-х рр. (не екс-
по ну єть ся, ос кіль ки пот ре бує рес тав-
ра ції).

ко лек цію олек сан дра бо ри со ви ча 
Ільї на (1920–1993) – ко лек ці о не ра біб-
лі о фі ла, кра єз нав ця – бу ло ви лу че но з 
при ват но го во ло дін ня й опи са но су до-
ви ми ви ко нав ця ми згід но з пос та но-
вою кі ро вог рад сько го ра йон но го су ду 
у січ ні 1994 р. за роз по ряд жен ням 
пред став ни ка пре зи ден та ук ра ї ни в 
кі ро вог рад ській об лас ті до фон дів 
кі ро вог рад сько го об лас но го кра єз нав-
чо го му зею пе ре да но для збе рі ган ня, 
вив чен ня та ви ко рис тан ня зіб ран ня 
ста ро жит нос тей, тво рів мис тец тва, 
при ла дів, до ку мен тів ар хів но го ха рак-
те ру, пред ме тів по бу ту, до кі ро вог-
рад ської об лас ної уні вер саль ної на у-
ко вої біб лі о те ки іме ні д. І. Чи жев сько-
го – зіб ран ня ста род ру ків, ра ри те тів 
та су час них книг.

ко лек ція на дій шла до фон дів об лас-
но го кра єз нав чо го му зею у вкрай не за-
до віль но му ста ні. усі пи тан ня сто сов-
но ро бо ти з ко лек ці єю ви рі шу ва ла 
на у ко во- кон суль та тив на ко мі сія, ство-
ре на роз по ряд жен ням пред став ни ка 
пре зи ден та ук ра ї ни в об лас ті в 1994 
р. (17.01.1994 р. № 5).

прак тич ну ро бо ту з ко лек ці єю 
усклад ню ва ло ба га то фак то рів: труд-
но щі в за лу чен ні до ро бо ти на леж них 
спе ці а ліс тів по ат ри бу ції тво рів схід-
но го мис тец тва та ін ших ра ри те тів, 
не дос ко на ле об лад нан ня для дос лід-
жен ня пред ме тів з до ро го цін них ме та-
лів та брак фон до вої пло щі для за до-
віль но го збе рі ган ня ко лек ції.

ве ли кий гро мад ський ін те рес, вик-
ли ка ний чис лен ни ми пуб лі ка ці я ми в 
пре сі ук ра ї ни, ближ ньо го та даль ньо-
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го за ру біж жя, те ле ві зій ни ми ре пор та-
жа ми, спо ну кав ди рек цію му зею 
що най швид ше під го ту ва ти ко лек цію 
для екс по ну ван ня.

уп ро довж 1994–1996 рр. пра ців ни-
ка ми му зею здій сню ва ла ся ро бо та по 
скла дан ню спис ків, сис те ма ти за ції 
пред ме тів по гру пах збе рі ган ня, очи-
щен ню пред ме тів ко лек ції, яких на лі-
чу ва ло ся по над чо ти ри ти ся чі. 

от же, че рез кіль ка мі ся ців піс ля 
над ход жен ня ко лек ції до фон дів му зею 
бу ло здій сне но пер ше її екс по ну ван ня 
під наз вою “кунс тка ме ра о. Ільї на”. 
са ме та ко го ха рак те ру на бу ла над зви-
чай на різ ноп ла но ва ко лек ція, ана ло гів 
якій не знав ні му зей, ні міс то вза га лі. 

до ат ри бу ції пред ме тів ко лек ції 
бу ли за лу че ні му зей ні фа хів ці, кон-
суль тан ти, на у ков ці з ви щих нав чаль-
них зак ла дів, об лас но го дер жав но го 
ар хі ву, ко лек ці о не ри. та ким чи ном, у 
ре зуль та ті по пе ред ньої ат ри бу ції бу ло 
ві діб ра но пред ме ти для рес тав ра ції з 
кож ної гру пи збе рі ган ня, а та кож опи-
са но 136 пред ме тів ар хе о ло гії (ке рів-
ник кі ро вог рад ської об лас ної ар хе о-
ло гіч ної екс пе ди ції м. туп чі єн ко), 85 
тво рів жи во пи су, іко но пи су, 25 гра-
фіч них тво рів (зав. від ді лом об ра зот-
вор чо го мис тец тва ки є во- пе чер сько-
го за по від ни ка Н. ро ма но ва), 301 оди-
ни ця пред ме тів з до ро го цін них ме та-
лів – цер ков не на чин ня, пред ме ти 
по бу ту, прик ра си (ви ко ну ю ча обов’яз-
ки ди рек то ра му зею іс то рич них кош-
тов нос тей На ці о наль но го му зею іс то-
рії ук ра ї ни ж. арус та мян). бу ло 
та кож роз по ча то екс пер ти зу до ро го-
цін них ме та лів та до ро го цін но го ка мін-
ня гру пою екс пер тів схід но го та цен-
траль но го дер жав но го уп рав лінь про-
бір но го наг ля ду (660 пред ме тів). опе-
ра тив но та до сить про фе сій но бу ло 
здій сне но рес тав ра цію меб лів та пред-
ме тів з де ре ва, які ста ли екс по зи цій-
ною пло щею для де монс тра ції “кунс-
тка ме ри о. Ільї на” (9 шаф та бу фе тів, 
3 тум би, 3 сто ли, 2 на поль них та 4 нас-
тіль них го дин ни ки, іко нос тас, кі о ти, 
стіль ці і кріс ло).

уп ро довж ос тан ніх трьох ро ків за 
спри ян ня обл дер жад мі ніс тра ції про-

фі нан со ва но рес тав ра цію ікон з ко лек-
ції о. Ільї на: бо го ма тір ка зан ська 
(XVI II ст.), бо го ма тір оди гіт рія (XVI 
ст.), св. вар ва ра- ве ли ко му че ни ця 
(хІх ст.). від нов лен ня тво рів сак раль-
но го мис тец тва здій сни ли ху дож ни ки-
 рес тав ра то ри На ці о наль но- дос лід-
ниць ко го рес тав ра цій но го цен тру 
ук ра ї ни а. без кров ний та т. бич ко. 
му зей і на да лі пла нує про дов жу ва ти 
рес тав ра цій ні ро бо ти тво рів сак раль-
но го мис тец тва, пов’яза них з іс то рі єю 
зас ну ван ня кі ро вог ра да.

На пе ре дод ні 2003 р., ого ло ше но го 
пре зи ден том ук ра ї ни ро ком куль ту-
ри, об лас ним кра єз нав чим му зе єм 
бу ло роз роб ле но прог ра му роз вит ку 
му зей ної спра ви в кі ро вог рад ській 
об лас ті на пе рі од до 2005 р. з роз ді лом 
“збе ре жен ня пам’яток му зей но го фон-
ду ук ра ї ни”.

рік куль ту ри в ук ра ї ні роз по чав ся 
зна ко вою по ді єю в куль тур но му жит ті 
міс та. упер ше за іс то рію іс ну ван ня 
кра єз нав чо го му зею бу ло від рес тав-
ро ва но хра мо ву іко ну, свя ти ню ук ра-
їн сько го на ро ду – дип тих “пок ро ва 
прес вя тої бо го ро ди ці та свя та ве ли-
ко му че ни ця па рас ке ва” (XVI II ст.) 
свя то пок ро ви на ле жить до ве ли ких 
свят, особ ли во вша но ва не ук ра їн ським 
ко зац твом, а ца ри ця Не бес на зав жди 
пок ро ви тельс тву ва ла ко за кам. про 
при чет ність іко ни са ме до на шо го краю 
свід чать на пи си на ли цьо во му бо ці іко-
ни “об раз сей от ме нил да ни ло горб, 
ко зак се чи за по рож ской ирк ле ев ско-
го ку ре ня 1752 го да ген ва ря 15 дня”. 
текст на зво ро ті вка зує на по пов нен ня 
іко ни бра та ми й сес тра ми хра му пет-
ро- ос тро ва (ни ні Но во мир го род ський 
р-н кі ро вог рад ської обл.). са ме то ді на 
те ри то рії краю зна хо ди ли ся ко заць кі 
зи мів ни ки.

пок ров ська іко на та ще дві бо го ро-
дич ні (ка зан ської бо жої ма те рі (XVI-
II cт.) та оди гіт рія (XVI ст.), які бу ли 
від рес тав ро ва ні в ме жах прог ра ми 
збе ре жен ня та ви ко рис тан ня об’єк тів 
куль тур ної спад щи ни на 2004–2010 
рр. ки їв ськи ми рес тав ра то ра ми, ста ли 
дос той ним по да рун ком до свят ку ван-
ня 250-річ чя зас ну ван ня міс та (1754 р. 

З досвІдУ ЗбереженнЯ й реставрацІЇ мУЗейнИХ колекцІй
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– рік зас ну ван ня фор те ці св. Єли са ве-
ти).

без пе рер вний роз ви ток му зей ної 
спра ви пе ред ба чає впро вад жен ня 
но вих тех но ло гій. тіль ки пог либ ле не 
вив чен ня му зей них фон дів, ор га ні за-
ція по е тап ної рес тав ра цій ної ро бо ти, 
згід но з пер спек тив ни ми пла на ми екс-
по зи цій ної ро бо ти, доз во лить му зею 
збе рег ти най цін ні ші кра єз нав чі ра ри-
те ти в май бут ньо му.

_______________ 
1. за кон ук ра ї ни “про охо ро ну куль тур-

ної спад щи ни”.
2. за галь но дер жав на прог ра ма збе ре жен-

ня та ви ко рис тан ня об’єк тів куль тур ної спад-
щи ни на 2004–2010 ро ки.

3. ак ту аль ні проб ле ми фон до вої ро бо ти 
му зе їв. те ма тич ний збір ник. – к., 1988.

4.  кро лау е. ор га ні за ція ро бо ти по збе ре-
жен ню му зей них цін нос тей. кон спект лек цій. 
– м., 1985.

5. Наш край у XVI II ст. // ма те рі а ли 
об лас ної на у ко во- прак тич ної іс то ри ко- кра єз-
нав чої кон фе рен ції. – кі ро вог рад, 2002.

6. ос но вы му зей ной кон сер ва ции и исс ле-
до ва ния про из ве де ний стан ко вой жи во пи си. – 
м., 1976.

самуЇл ЯН ожҐа – фуНдатор церкви архистратига 
михаЇла Із села дорогиНки

Ðîìàí Çàõàð÷åíêî (ì. Êè¿â)

су час ний стан ук ра їн ських іс то-
рич них ака де міч них дос лід жень, на 
пре ве ли кий жаль, у де я ких ви пад ках 
справ ляє вра жен ня, ні би во ни зна хо-
дять ся у ле ща тах сте ре о ти пів ра дян-
сько го кра є знавс тва, че рез що на віть 
де я кі без за пе реч ні іс ти ни ні ве лю-
ються, не вит ри му ю чи най мен шої 
кри ти ки.

Яск ра во ілюс трує цю си ту а цію проб-
ле ма да ту ван ня цер кви ар хис тра ти га 
ми ха ї ла із с. до ро гин ки, яка ни ні зна-
хо дить ся в екс по зи ції му зею і є її сим-
во лом, бу ду чи зоб ра же ною на емб ле мі 
скан се на. Не вда ю чись до де та лей, заз-
на чи мо, що в ча со пи сі “пам’ят ки ук ра-
ї ни” були опуб лі ко ва ні ре зуль та ти дос-
лід жен ня ав то ра цих ряд ків, де на ос но-
ві знач но го ма си ву но во за лу че них 
ар хів них до ку мен тів вста нов ле не іс тин-
не да ту ван ня хра му. усіх за ці кав ле-
них, а над то опо нен тів, від си ла є мо до 
цьо го дже ре ла. а за раз спро бу є мо зо се-

ре ди тися на ос нов них мо мен тах зга да-
но го пи тан ня.

річ у тім, що храм, який до цьо го 
ча су вва жав ся зве де ним 1600 р. на 
осно ві ли ше од ні єї не об ґрун то ва ної 
згад ки в л. по хи ле ви ча, нас прав ді був 
зак ла де ний аж... на пів то ра сто річ чя 
піз ні ше – 24 чер вня 1750 р. ви пад ко во 
нат ра пив ши на дже ре ла, прис вя че ні 
ви ник нен ню зга да ної спо ру ди, ми 
звер ну ли ува гу на цю не від по від ність, 
ад же йдеть ся не про роз біж ність у 
кіль ка ро ків. Ще біль ше зди ву вав той 
факт, що при у ро чу ю чи в 2000 р. до 
“400-літ тя” хра му на у ко ву кон фе рен-
цію, ніх то із її учас ни ків не на дав 
ін фор ма ції із то го ав тен тич но го до ку-
мен та, який би став під ста вою для 
по діб них уза галь нень. од нак уже цей 
ви па док із не від по від ніс тю да ту ван ня 
у пра ці по хи ле ви ча на во дить на дум-
ку про на яв ність у йо го роз від ках 
ін ших пе рек ру чень, по ми лок, ци тат із 
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ви пад ко вих та сум нів них дже рел. тре-
ба зва жи ти й на те, що іс то рія хра му 
на си че на також ней мо вір ни ми при пу-
щен ня ми су час них ін тер пре та цій. 

ці єю стат тею хо ті ло ся б роз ши ри-
ти ко ло на ших знань про зга да ну спо-
ру ду – дос лід жен ня прис вя че не (як не 
див но) пос та ті її фун да то ра  – ки їв-
сько го ри мо- ка то лиць ко го єпис ко па 
са му ї ла Яна ож ґи. та ким чи ном, 
ро бить ся спро ба по вер ну ти йо го ім’я із 
не бут тя, зо се ред жу єть ся ува га на тій 
ро лі, яку ві діг ра ва ла ця лю ди на не 
ли ше у ство рен ні цер кви в с. до ро гин-
ка, а й вза га лі міс це вої гре ко- ка то-
лиць кої па ра фії. 

до ро гин ка із пер шої чвер ті XVII ст. 
бу ла час ти ною фас тів ських ма єт нос-
тей ки їв ських ла тин ських вла дик – т. 
зв. біс куп щи ни (а не ко заць ким се лом, 
як дех то на ма га єть ся те пер пе ре ко на-
ти). во но змі ню ва ло влас ни ка із при-
хо дом на ка тед ру но во го дос той ни ка. І 
ним у 1723 р. став са му їл Ян з ос си 
ож ґа. 

На ро див ся май бут ній ки їв ський 
біс куп приб лиз но в 1680 р. на Чер во ній 
ру сі – у львів сько му во є водс тві в 
ро ди ні львів сько го під ча шо го Юрія та 
львів ської хо ру жан ки ка те ри ни ан ни 
із со коль ниць ких. рід ож ґів гер бу 
ра вич мав ко ре ні в міс це вос ті ос си в 
рав ській зем лі, звід кі ля йо го пред-
став ни ки пе реб ра ли ся ще в XV ст. на 
русь Чер во ну.

са му їл Ян мав чис лен ну рід ню, зок-
ре ма бра тів ан то нія, ми ко лая, сте фа-
на, мож ли во, та кож анд рія ож ґу – 
зна но го про фе со ра ко ле гі у мів у льво ві, 
люб лі ні та кра ко ві, рек то ра мо нас ти-
рів у Ярос ла ві, то ру ні, ка лі ші, льво ві, 
ста ніс ла ві та ост ро зі. ві до мо та кож, 
що дві сес три май бут ньо го ки їв сько го 
біс ку па ста ли чер ни ця ми ор де нів бе не-
дик ти нок та кар ме лі ток. са му їл Ян 
опа но ву вав на у ки у львів сько му єзу їт-
сько му ко ле гі у мі, а пос вя чен ня прий-
няв близь ко 1704 р. в льво ві. Щоп рав-
да, не зов сім зро зу мі ло, чим був спри-
чи не ний йо го пе ре хід у 1706 р. до ка тед-
раль ної холм ської ка пі ту ли на по са ду 
схо лас ти ка. про тя гом нас туп них 16 
ро ків брав участь у сей мах, був де пу-

та том у ко рон но му три бу на лі, ак тив но 
ви я вив се бе в жит ті холм ської ді є це зії, 
що ро ку на бу ва ю чи дос ві ду на різ них 
ад мі ніс тра тив них по са дах, од но час но 
ви ко ну ю чи обов’яз ки про бо ща спо чат-
ку в уха нях, а зго дом і в ост ро зі в 
луць кій діє це зії. 

де та лі сход жен ня са му ї ла Яна 
ож ґи на ки їв ську ка тед ру дос те мен но 
не з’ясо ва ні, але в будь- я ко му ви пад-
ку нап ри кін ці 1723 р. йо го вже бу ло на 
ній зат вер дже но. уро чис тий т. зв. інг-
рес від був ся уже в 1724 р. у жи то ми рі, 
ку ди та кож бу ло пе ре не се но центр 
ки їв ських біс ку пів, а зго дом – у 1726 р. 
– і ка тед раль ної ка пі ту ли. 

Як вже зга ду ва лося, до ро гин ка 
бу ла на час біс купс тва ож ґи час ти ною 
йо го ді дич них во ло дінь, і по де ся ти літ-
тях ру ї ни се ло по во лі від род жу ва ло-
ся. про те ще в сер. XVI IІ ст., нез ва жа-
ю чи на те, що йо го на се лен ня ста но ви-
ло вже 53 дво ри із 385 жи те ля ми, с. 
до ро гин ка не ма ла на віть влас ної кап-
ли ці, а йо го меш кан ці бу ли па ра фі я-
на ми гре ко- ка то лиць кої цер кви с. 
при ши валь ня, що зна хо ди лося аж за 
6 кі ло мет рів від до ро гин ки. це спри-
чи ня ло ба га то труд но щів у дот ри ман-
ні до ро ги ня на ми всіх цер ков них зви-
ча їв.

На реш ті 1750 р. спра ва зру ши ла з 
мер твої точ ки. са ме 2 трав ня то го 
ро ку за кло по тан ням міс це вої гро ма-
ди са му їл ож ґа як ді дич до ро гин ки 
ви дав фун душ для май бут ньої цер-
кви, що за по чат ку ва ло ство рен ня міс-
це вої па ра фії на честь ар хис тра ти га 
ми ха ї ла. у цьо му до ку мен ті йдеть ся 
про те, що міс це ва гро ма да вис лов-
лює ба жан ня “сво їм кош том” по бу ду-
ва ти цер кву в се лі, об рав ши “свя то го 
ар хан ге ла ми ха ї ла за пат ро на й 
про тек то ра”, у зв’яз ку з чим при ши-
валь ський па рох над си лає за пит ді ди-
че ві про план по ді лу сво єї па ра фії 
для ут во рен ня окре мої – до ро гин-
ської. у свою чер гу, ки їв ський ка то-
лиць кий єпис коп по ру шив спра ву, 
яку роз гля нув ду хов ний суд ки їв-
ської уні ат ської кон сис то рії у ра до-
миш лі та ви дав 23 чер вня 1750 р., 
згід но сво го рі шен ня, так зва ну кон-
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сен су – доз віл на ві док рем лен ня до ро-
гин ської гро ма ди від при ши валь ської 
па ра фії та на зак ла ден ня цер кви. 
до ку мент був під пи са ний апос толь-
ським про то но та рі єм о. ми хай лом 
при мо ви чем, який на ка зав за без пе-
чи ти кон сен сі на леж ний фун душ. 
фун да ція са му ї ла Яна з ос си ож ґи в 
до ро гин ці бу ла ство ре на для то го, аби 
“тим [са мим] та ж гро ма да ма ла біль-
шу змо гу хва ли ти бо га у трій ці с[вя-
тій] Єди но го в цер кві йо го”. фун душ 
зат вер див два ґрун ти, на од но му з 
яких пе ред ба ча ло ся звес ти май бут ню 
цер кву та об лаш ту ва ти цвин тар – 
“між ти ми, ни ні іс ну ю чи ми гос по да-
ря ми, а са ме між пи ли пом лит ви ном, 
си до ром Юр чен ком та Не чи по ром 
лит ви ном”, який мав “вздовж та вшир 
ві сім над цять саж нів”. дру гий ґрунт 
приз на чав ся “на го ро ди прий шло му 
от цю па ро хо ві” – “ґрунт ви мі ря ний, 
зва ний дзю бен ків, що бе ре по ча ток 
від го ро ду Іва на кри во го та ле жить 
лі во руч над до ро гою то го ж се ла до ро-
гин ки, яка йде до се ла при ши валь ні”, 
який у свою чер гу мав “вздовж сто 
де вя нос то два са же ні, а вшир – двад-
цять чо ти ри”. 

ра зом з тим, 22 трав ня 1750 р. за 
кло по тан ням гро ма ди та згід но пра ва 
ко ля ції фун да тор у лис ті ки їв сько му 
мит ро по ли то ві фло рі а но ві греб ниць-
ко му пред ста вив до па ра фії “уч ти во-
го” Іва на са муй ло ви ча, “ста теч ніс тю, 
по бож ніс тю [та] уче ніс тю дос тат ньою 
й взір це ви ми зви ча я ми доб ре нам 
ре ко мен до ва но го”. крім ґрун ту, який 
йо му на да вав ся за вже ци то ва ною 
на ми ерек цій ною гра мо тою, за ці єю 
осо бою ді ди чем бу ли зак ріп ле ні ще 
кіль ка дже рел при бут ку, які ма ли б 
за без пе чи ти гід не жит тя – мож ли-
вість ко рис та ти ся з “уся ких по лів та 
сі но жа тей”, від пи са них на “цер кву в 
но вій фун да ції”, “при то му віль но го 
[пра ва ви ко рис тан ня] на опа лен ня 
де ре ви ни, яка ле жить у лі сі”, пра во 
“віль но го роб лен ня пи ва та го ріл ки 
три ра зи на рік, а са ме на свя та різ-
два, ве ли кої Но чі та ти ту ляр не свя то 
тої ж цер кви”. ра зом з тим, по го див-
ши ці ну, яку на ле жа ло зап ла ти ти міс-

це во му орен да ре ві, звіль не но від 
“уся ких да нин, де ся тин та по во зів та 
ін ших обов’яз ків, які не ли чать ду хов-
но му ста ну” й від “бджіль ної де ся ти-
ни на ґрун ті, що йо му на ле жить”. крім 
то го, до ро гин ська гро ма да бу ла 
зо бов’яза на “прий шло му от цю па ро-
хо ві сво є му та нас туп ни кам йо го 
що ро ку да ва ти [із дво ру] від шес ти 
во лів по дій ни ці жи та, від трьох во лів 
або па ри – по пів- дій ни ці, від пі шо го 
гос по да ря – по чвер ті з тим роз ра хун-
ком, що би прий шлий отець па рох та 
нас туп ни ки йо го в най мен шо му ви пад-
ку від [від пра ви] шлю бів, хре щень та 
по хо вань вдо воль няв ся” (!)  свя ще ни-
ко ві на ле жа ло “бу ти чуй ним бі ля до ві-
ре них йо му ове чок хрис то вих, аби 
без свя тих та їн з цьо го сві ту не від хо-
ди ли, що тиж ня с[вя ті] служ би й свя-
та та ін ші від пра ви згід но об ря ду 
с[вя тої] грець кої уні ат ської цер кви 
сво є час но від прав ля ти”. фун да тор 
та кож за га ду вав, “ви ка зу ю чи вдяч-
ність нам, при кож ній служ бі бо жій 
за нас, по ки жи є мо, а зго дом за нас-
туп ни ків на ших [...] мо ли ти ся гос по-
де ві”, а та кож за ли шав за со бою 
по жит тє ве пра во пат ро на ту, “аж по ки 
жи є мо”, а зго дом “до нас туп ни ків біс-
купс тва на шо го ки їв сько го на віч ні 
ча си”, які ма ли дба ти про збе ре жен ня 
фун да ції ці лою та не до тор ка ною, від-
да ю чи па ра фію під ду хов ну вла ду 
ки їв ської мит ро по лит ської єпар хії та 
“яс но вель мож но го йо го мос ці о. фло-
рі а на греб ниць ко го, ар хи є пис ко па 
[та] мит ро по ли та ки їв сько го й ці лої 
ру си [...] та нас туп ни кам йо го”. 

Як стає ві до мо із за пи су ві зи та ції, 
яка від бу ла ся 26 бе рез ня 1751 р. й 
влас не упер ше сто су ва ла ся зга да ної 
цер кви, зак ла де но її бу ло “на прис-
той но му міс ці пре ве леб ні шим Яс но-
вель мож ним от цем ва си лем ко на ше-
ви чем, де ка ном та па ро хом фас тів-
ським” 24 чер вня 1750 р. “на під ста ві 
ерек ції, на да ної ді ди чем”. бу дів ниц-
т во за вер ши ло ся, за піз ні ши ми дже-
ре ла ми, за кіль ка ро ків, а на од вір ку 
з’явив ся на пис, що під твер джу вав 
час її зве ден ня – 1750 р. 

та ким чи ном, ки їв ський ка то лиць кий 
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єпис коп са му їл Ян із ос си ож ґа, у якос-
ті фун да то ра спри яв зак ла ден ню ми хай-
лів ської цер кви, що ни ні є од ним із най-
цін ні ших взір ців ук ра їн ської сак раль ної 
ар хі тек ту ри в екс по зи ції му зею. 

ві дій шов у віч ність са му їл Ян ож ґа 
1756 р. у льво ві й був по хо ва ний у міс-
це во му єзу їт сько му кос те лі пет ра й 

пав ла, об ра ний біс ку пом ще за жит тя 
міс цем сво го віч но го спо чин ку. Щоп-
рав да, піз ні ше, у 1784 р. тру ну з йо го 
ос тан ка ми бу ло пе ре ве зе но до жи то-
ми ра, де 15 лип ня то го ж ро ку від бу-
ло ся уро чис те по хо ван ня у під зе мел лі 
міс це вої ка тед ри. 

самУЇл Ян ожҐа – ФУндатор церквИ арХИстратИга мИХаЇла ІЗ села дорогИнкИ
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наУкове вИданнЯ

свя то Іва на ку па ла, за ко рі не не гли-
бо ко у ві ках, збе рег ло ба га то еле мен тів, 
що ся га ють си вої дав ни ни. свід чен ням 
цьо го є ма те рі а ли, зіб ра ні в ба га тьох 
об лас тях ук ра ї ни.

Із за пи сів 1977 р., зроб ле них на по діл-
лі, у с. лу ги Че чель ниць ко го р-ну на він-
нич чи ні від фед чи ши ної фра ні пан те-
лей мо нів ни, 1917 р. н.: “Іва на ку па ла 

те пер май же не свят ку ють. мо же, тіль-
ки як не бу ло до щу, то жін ки зби ра ли ся, 
ро би ли Іва на і ку па ли йо го в кри ни ці. а 
ра ні ше дів ча та на це свя то зби ра ли ся у 
дру гій по ло ви ні дня, йшли до лі су й пле-
ли з гі лок та кві ток Іва на. ро би ли йо го у 
виг ля ді люд ської фі гу ри з го ло вою, ру ка-
ми та но га ми. підв’язу ва ли ві рьов кою і 
ку па ли в кри ни ці чи річ ці. ко ли но си ли 

свЯто ІваНа купала в музеЇ НародНоЇ 
архІтектури та побуту НаН украЇНи

Í³íà Çîçóëÿ (ì. Êè¿â) 
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свЯто Івана кУпала в мУЗеЇ народноЇ арХІтектУрИ та побУтУ нан УкраЇнИ 

Іва на, то при цьо му спі ва ли:

Івай лоч ка- ку пай лоч ка,
там ку па ла ся лас ті воч ка,
На бе ре жеч ку су ши ла ся,
а дів ка ган на жу ри ла ся,
Що ще руш нич ки не нап ря ла
й Іва на спо до ба ла,
руш нич ки на вер ста ті,
Іван з людь ми в ха ті”.

а ось що роз по ві ла анд рі яш ма рія 
во ло ди ми рів на, 1899 р. н., із с. Чер во на 
греб ля то го ж Че чель ниць ко го р-ну в 
1977 р.: “дів ча та зби ра ли ся за Іва на, 
йшли до лі су, пле ли він ки і ро би ли з 
гі лок Іва на, зак віт чу ва ли йо го квіт ка-
ми й нес ли з лі су в се ло. Іва на три ма ли 
дів чи на і хло пець. ку па ли Іва на пе ред 
ве чо ром. а ко ли не бу ло дов го до щу, то 
об ли ва ли од не од но го во дою і при ка зу-
ва ли: Що, мо же по па деш на та ку ду шу, 
що дощ пі де. ко ли Іва на по ку па ли, йо го 
роз ри ва ли на час ти ни й ко жен ніс на 
гряд ки з огір ка ми, щоб гар ні рос ли.

дів ча та в цей час спі ва ли ку паль-
ських пі сень. ось од на з них: 

ой на Іва на, на ку пай ла 
вий шла те тя на, як та пан на,
На ню хліп ці взгля да ють ся, 
по ві та ти ся всти да ють ся, 
а той Іван не всти дав ся,
взяв за руч ку та й по ві тав ся.
 
а ця – про те, як ку па ли “Іва на”:
 
тут ку пав ся Іван 
та й у во ду упав, 
бу ло б то бі не ку па ти ся, 
та й з на ми мо ло ди ми пог ра ти ся”.

Із ма те рі а лів, за фік со ва них 1989 р. 
від ко ли баб чук фе до ри ми ки тів ни 1895 
р. н. із с. Че пе лів ка гай син сько го р-ну, 
діз на є мо ся, що: “На Іва на дів ча та та 
хлоп ці за ко пу ва ли вер бу – ку пай ло, 
вби ра ли йо го він ка ми. спі ва ли бі ля вер-
би ку паль ських пі сень, а піз но вве че рі 
роз ри ва ли й ки да ли на гряд ки з огір ка-
ми, щоб гар но ро ди ли”.

да лі на во ди мо за пи си, зроб ле ні в 
різ ні ро ки від се лян з усі єї те ри то рії 
ук ра ї ни:

1) хмель нич чи на, мур- ку ри ло вець-
кий р н, с. зе ле ні ку рі лів ці, 1989 р., сав-
чук лі дія гав ри лів на: “На “ку па ла” ко ло 
кри ни ці на чо ти рьох ро гах (по ку тах) дів-
ча та ста ви ли гіль це, ли шень із ви шень і 
че ре шень. вби ра ли квіт ка ми, спі ва ли, 
об ли ва ли ся во дою. він ки роз ри ва ли й 
ки да ли на огір ки, щоб доб ре ро ди ли”.

2) хмель нич чи на, хмель ниць кий 
р-н, с. книж ків ці, 2004 р., ко ля ден ко 
ва лен ти на сте па нів на: ку пай лом на зи-
ва ли ляль ку, спле те ну з гіл ля та кві тів, 
яку дів ча та то пи ли в річ ці. в ос но ву 
ляль ки бра ли дві скріп ле ні гіл ки, од на 
ма ла вни зу роз га лу жен ня (но ги). вся 
фі гу ра при би ра ла ся кві та ми”.

3) хмель нич чи на, кра си лів ський р-н., 
с. за па дин ці, 2004 р., пе ре пе ли ця Яри на, 
1929 р. н.: “На ку пай ла ста ви ли вер бу, 
ма я ли квіт ка ми. спі ва ли ко ло неї пі сень. 
дів ча та ла ма ли вер шок вер би, ко му він 
діс та вав ся, та швид ше вий де за між. На 
ку па ла ви хо ди ли ра но до го ри, ди ви-
лись, як сон це грає (ко ли схо дить), а як 
за хо дить – то сон це ку па єть ся. 

На ку па ла ло жи мо кві ти під по душ-
ку, які взя ли з вер би, щоб прис нив ся 
хло пець, який до впо до би”.

4) хмель нич чи на, кра си лів ський 
р-н, с. за па дин ці, 2004 р., виш нів ська 
га ли на ро ма нів на, 1932 р. н.: “На ку па-
ла дів ча та і хлоп ці ста ви ли вер бу, спі-
ва ли пі сень. за зви ча єм, хто вер ха зло-
мить, той швид ше вий де за між. при 
цьо му цю гіл ку пе ре ки да ли че рез ха ту. 
от моя ро дич ка вло ми ла вер шка і так 
доб ре пе ре ки ну ла, що не з ва жа ю чи на 
те, що бу ла най мо лод ша, са ма пер ша 
вий шла за між”.

5) тер но піль щи на, за лі щиць кий р-н, 
с. ко лод ріб ка, 1970-і рр., ман чу лен ко 
Іван ва си льо вич: “до пер шої сві то вої 
вій ни в на шо му се лі лю ди впер то дер жа-
ли ся ле генд про цвіт па по ро ті. во ни ві ри-
ли, що про ти Іва на (6 лип ня) опів но чі 
цві те ча рів ний цвіт па по ро ті. хто зміг би 
зір ва ти той цвіт і мав єго при со бі, той 
знав би всі тай ни сві ту й на віть люд ські 
дум ки. та ве ли ка труд ність бу ла йо го 
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зір ва ти, бо, як твер ди ли, той цвіт цвів 
ли ше од ну се кун ду, мит тє во блис нув ши, 
і в тій се кун ді тре ба йо го схо пи ти. тіль ки 
при цьо му бу ла ве ли ка не без пе ка. ка за-
ли, що цвіт та кож під гля да ли чор ти, кот-
рі та кож хо ті ли б йо го ма ти, щоб зна ти 
все про лю дей.

от же, ко ли хто схо че зір ва ти цвіт 
па по ро ті в мо мент цві тін ня, чор ти 
мо жуть від тру ти ти та ко му сміль ча ку 
ру ки, но ги або зов сім за по ді я ти смерть. 
та ми мо тих ска за них стра хів зна хо ди-
ли ся та кі від важ ні, що йшли й си ді ли в 
лі сі до пів но чі над па по рот тю, щоб зах-
ва ти ти той ча рів ний цвіт. та жод но му 
так і не вда ло ся діс та ти йо го”.

6) м. тер но піль, 2005 р., си нень ка 
бог да на: “На тер но піль щи ні Іва на 
ку па ла на зи ва ють ло пуш ня ком. у с. 
Но вий Ниж бі рок гус тин сько го р-ну 
цим зіл лям всте ля ють стеж ку від ха ти 
до хвір тки”.

Â³ä òâî ðåí íÿ ñâÿ òà â Ìó çå¿

у 50–60-і рр. ми ну ло го сто літ тя в 
ук ра ї ні по бу ту ва ли сце на рії на род них 
свят (зок ре ма Іва на ку па ла), за ни ми 
про во ди лись дійс тва в міс тах і се лах. На 
жаль, на та ких за хо дах пов ніс тю іг но ру-
ва лася на род на тра ди ція. На свя ті ку па-
ла, як і на ін ших, ча сом оп ри люд ню ва-
лися зві ти під при ємств, кол гос пів, вво-
ди ли ся еле мен ти, да ле кі від на род них.

про те в де я ких міс цях зна хо ди лися 
фа хів ці, справ жні ша ну валь ни ки на род-
ної куль ту ри, які на ма га лись від ро ди ти 
ав тен тич ні свя та, се ред них і ку па ла.

так, у 1970-х мож на бу ло ще по чу ти 
на род ну піс ню у с. ве ли кий ху тір на 
Чер ка щи ні, по ба чи ти ку паль ське обря-
до дійс тво в с. ве ли ка ра ча в рай цен трі 
ко рос ти шів на жи то мир щи ні та в 
ін ших міс цях.

в ки є ві тра ди ція свят ку ван ня ку па-

ла була за по чат ко ва на в 1969 р. ет но-
гра фіч них хо ром “го мін” під ке рів ниц-
твом л. Ящен ка.

у на шо му му зеї, від ча су від крит тя 
йо го для від ві ду ва чів, сис те ма тич но 
влаш то ву ють ся май стер- кла си на род-
них уміль ців, ка лен дар ні та хлі бо роб-
ські об ря ди.

Іва на ку па ла в му зеї свят ку ють з 
1983 р. ду же важ ли во те, що цей за хід 
про во дить ся за ма те рі а ла ми по льо вих 
дос лід жень на у ков ців му зею, і у від ві-
ду ва чів з’яв ля єть ся мож ли вість оз на-
йо ми ти ся з особ ли вос тя ми ку паль-
ських об ря до дійств різ них ре гі о нів: 
по діл ля, по ліс ся, Над дніп рян щи ни, 
пол тав щи ни то що.

з 1992 р. пос тій ним міс цем про ве-
ден ня зазначенного свя та є ма льов ни-
чий ку то чок му зею між екс по зи ці я ми з 
по діл ля та кар пат (зі став ком, лу гом, 
га ля ви на ми).

Як і до всіх му зей них за хо дів, до 
ку па ла го ту ють ся заз да ле гідь. для цьо-
го ви го тов ля єть ся ку паль ська ат ри бу-
ти ка: “Іван”, “ляль ка”, “ку пай ло” (вер-
ба), зак віт чу єть ся зе лен ню кри ни ця та 
ін ше. для він ків у му зеї вис та чає кві-
тів, а для ку паль сько го вог ни ща – дров.

Найважливіше те, що, ми зап ро шу-
є мо на род ні ко лек ти ви, які зна ють 
ку паль ські піс ні та об ря ди. це фоль-
клор ні ансамблі з він нич чи ни, Чер ні-
гів щи ни, ки їв щи ни, Чер ка щи ни, до неч-
чи ни та ін ших ре гі о нів, хор “го мін”.

свя то в му зеї від бу ва єть ся за тра-
ди ці єю уве че рі 6 го лип ня. заз ви чай 
сю ди при хо дить ба га то мо ло ді, во на 
стає учас ни ком усіх ета пів дійс тва, від 
він коп ле тін ня до во ро жін ня на до лю.

Не ли ше пра ців ни ки му зею, а й від-
ві ду ва чі вби ра ють ся у на род ний одяг.

роз по чи на єть ся свя то з уро чис тої 
хо ди. Із лі су хлоп ці та дів ча та не суть 

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



81

Не об хід ність дос лід жен ня яви ща 
чу мац тва як од но го з най дав ні ших та 
най важ ли ві ших піс ля зем ле робс тва і 
тва рин ниц тва за нять ук ра їн ців зу мов-
ле на пе ре дов сім проб ле мою роз вит ку 
екс по зи ції му зею на род ної ар хі тек ту-
ри та по бу ту НаН ук ра ї ни. Ідея ство-
рен ня у му зеї са ди би чу ма ка за ро ди-
ла ся нев дов зі піс ля зас ну ван ня скан се-
ну, оскіль ки не мож ли во уя ви ти жит тя 
пев но го ет но су без ро зу мін ня йо го 
за нять, ре ме сел, про мис лів. а чу мац-
тво – уні каль не яви ще в іс то рії ук ра ї-
ни, зу мов ле не тра ди ці я ми де мок ра тич-
но го ук ла ду на шо го на ро ду. во но не має 
ана ло гів у по лі ет ніч ній куль ту рі сві ту.

по я ву чу мац тва зу мо ви ла від сут-
ність на знач ній те ри то рії ук ра ї ни 
одно го з най не об хід ні ших про дук тів 
спо жи ван ня – со лі. ві до мо, що її нес та-
ча в їжі спри чи няє не без печ ні зах во-
рю ва ня в ор га ніз мі лю дей і тва рин. сіль 
зас то со ву єть ся і в ба га тьох про мис ло-
вих та ме дич ній сферах. цей про дукт і 
ри ба бу ли ос нов ни ми то ва ра ми чу маць-
кої тор гів лі, але не єди ни ми.

ці ка вою є ети мо ло гія слів “чу мак”, 
“со ле ник”, “пра сол”, “уход ник”, “ко ло-
мі єць”. так на зи ва ли лю дей, що зай ма-
ли ся тор го во-  пе ре віз ним про мис лом – 
сво є рід ним фе но ме ном на род но го 
ку пец тва.

ко лис кою чу мац тва, на наш пог ляд, 
бу ли гус то за се ле ні те ри то рії Над дніп-
рян щи ни, де іс ну ва в ве ли кий попит на 
сі ль, та при кар пат тя, де до бу ва ли сіль 
ще в епо ху не о лі ту. зго дом про ми сел 
по ши рив ся усією ук ра ї ні. важ ко пе ре о-
ці ни ти роль чу мац тва в про це сі тво рен-
ня ук ра їн ської на ції; у фор му ван ні єди-
но го куль тур но го та еко но міч но го прос-
то ру в пе рі од без дер жав нос ті; в на ла-
год же ні зв’яз ків як між різ ни ми ре гі о-
на ми ук ра ї ни, так і з ін ши ми кра ї на ми.

бaть ків щи на та ра са Шев чен ка – 
зве ни го род щи на – бу ла знач ним осе-
ред ком чу мац тва про тя гом ба га тьох 

сто літь. тут зай ма ли ся цим про мис лом 
аж до поч. хх ст. Чу ма ки мешкали в 
кож но му се лі та міс теч ку. бу ли на віть 
се ла, пов ніс тю чу маць кі 1. ви ник ло 
чумацтво на зга да них зем лях ще ра ні-
ше, аніж ко зац тво, а, мож ли во, й вод но-
час. про те це пи тан ня пот ре бує ок ре мо-
го дос лід жен ня. про іс ну ван ня на зве-
ни го род щи ні чу мац тва в си ву дав ни ну 
та за ча сів ки їв ської ру сі свід чать як 
пи сем ні дже ре ла 2, так і пам’ят ки на род-
ної твор чос ті (об ря до ві піс ні, пе ре ка зи, 
ле ген ди, ри ту аль ний та нець “чу мак” 
то що). На ве де мо фраг мен ти об ря до вих 
пі сень, за пи са них від звенигородського 
на се лен ня:

ой як зій ду, піз но з ве чо ра [...],
воз ра ду єть ся весь звір у по лі [...],
весь звір у по лі, чу мак в до ро зі,
сла вин їси, сла вин їси, 
Наш хрис те – ца ру, на ни би си 3.

(ко ляд ка)

ой зо ре, зо ре ве чір няя ли хая!
з ким ти, дів ко, пе ред ве чо ром сто я ла?
Я з то бою, чу ма чень ку, з то бою,
під зе ле ною, ряс нень кою вер бою 4[...]

(вес нян ка)

за на род ни ми пе ре ка за ми, на віть 
князь во ло ди мир чу ма ку вав, і ві ру 
хрис ти ян ську за піз нав також ра зом із 
чу ма ка ми: “ла ди мір був най ба гат ший 
чу мак. він спо чат ку й сам із вал кою 
хо див у до ро гу, а по тім, як уже роз ба га-
тів, що мав аж со рок-  со ро ків во лів, що 
прес тав сам хо ди ти, а по си лав по ня тих 
чу ма ків... ка жуть, що й на ша ві ра піш-
ла з чу ма ків. во на-то десь бу ла, а тіль-
ки що не в нас, а чу ма ки їз ди ли по сві ті, 
то й цю ві ру знай шли...” 5

вар то зга да ти й та нець “чу мак” із 
прис пі ву ван ням, кот рий був по ши ре-
ний на зве ни го род щи ні 6.

са ме пам’ят ки на род ної твор чос ті 
да ли під ста ву ба га тьом дос лід ни кам 
істо рії вва жа ти ку пець кі ка ра ва ни до би 

наУкове вИданнЯ

до питаННЯ Чумацтва На звеНигородЩиНІ

Íàä³ÿ Çÿáëþê (ì. Êè¿â)
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ки їв ської ру сі чу маць ки ми вал ка ми 7.
за пи сем ни ми дже ре ла ми хІ ІІ ст., 

сіль на ки їв щи ну за во зи ла ся як із при-
кар пат тя 8, так і з кри му. вже то ді 
чу ма ки по до ро жу ва ли кри ти ми во за-
ми, в які бу ли зап ря же ні во ли 9.

Неп рос тою бу ла до ля чу мац тва, 
впро довж сво го іс ну ван ня во но пе ре-
жи ва ло й ми тарс тва, й роз квіт, і за не пад. 
під три му ва ло ся чу мац тво на сам пе ред 
зу сил лям ос нов них на род них верств 
(ко зац тва, мі щанс тва, се лянс тва), по за-
як дер жа ви, кот рі во ло ді ли ук ра їн ськи-
ми зем ля ми, не бу ли за ці кав ле ні в роз-
вит ку тор гів лі на цій те ри то рії.

ли тов сько-  русь кий і ли тов сько- -
поль ський пе рі о ди (хІV–хVІ ст.) бу ли 
до во лі спри ят ли ви ми для чу маць ко го 
про мис лу. в цей час ви ни ка ють яр мар-
ки, фор му ють ся цен три тор гів лі, здо-
бу ва ють маг де бур зьке пра во міс та, 
ук ра їн ські то ва ри ви хо дять на єв ро-
пей ські рин ки 10. тож для чу мац тва 
ство ре но як най сри ят ли ві ші умо ви.

за ко заць кої до би (хVІ – кін. хVІІІ ст.) 
на тлі за галь но на ці о наль но го під не сен ня 
Над дніп рян щи на стає го лов ним цен тром 
чу маць ко го про мис лу. 

у крим чу ма ки во зи ли хліб, хут ро, 
олію, по лот но, тю тюн, за лі зо, то чиль-
ний ка мінь, а з кри му – сіль, ви но, 
сап’яно ву шкі ру, повсть то що. Із ту реч-
чи ни во ни вже пос та ча ли ки ли ми, ви ро-
би з ба вов ни, шовк, зброю то що 11. 

склад ним як для чу мац тва, так і для 
всі єї еко но мі ки та тор гів лі ук ра ї ни був 
пе рі од ро сій ської ім пе рії (хVІІІ–
хІх ст.), зок ре ма: від мі на ук ра їн сько го 
са мов ря ду ван ня, поз бав лен ня міст маг-
де бур зько го пра ва, лік ві да ція ко зац тва, 
ос та точ не зак рі па чен ня се лянс тва, руй-
ну ван ня зв’яз ків із за хід но єв ро пей-
ськи ми рин ка ми, при му со ве ут ри ман ня 
ро сій ських військ то що 12. 

Із кін. хVІ ІІ ст. і про тя гом хІх ст. 
чу маць кий про ми сел заз нає ве ли ких 
змін і пе рет во рень: від тор го во-  пе ре-
віз ниць ко го до су то пе ре віз ниць ко го 
спо со бу та аж до пов но го за не па ду з 
по я вою за ліз ниць. ці змі ни зу мов лю ва-
ли ся ба гать ма чин ни ка ми: при єд нан-
ням пра во бе реж ної ук ра ї ни до ро сії; 
звіль нен ням пів ден ної ук ра ї ни від 

ту рець ко-  та тар сько го па ну ван ня та 
ін тен сив не ос во єн ня цих те ри то рій; 
роз бу до ва чор но мор сько-  а зов ських 
пор то вих міст (оде са, ми ко ла їв, хер-
сон, бер дянськ, ма рі у поль); від мо ва від 
пос та чан ня га лиць кої со лі; знач не зрос-
тан ня цін на сіль, ри бу то що.

за та ких умов ви ни кає но ва сфе ра 
чу маць ко го про мис лу – перевіз ниц тво. 
Чу ма ки, особ ли во менш за мож ні, за 
пла ту пе ре во зять чу жі ван та жі. в пер-
шій пол. хІх ст. во ни пос та ча ють, нап-
рик лад, дві тре ти ни з усі єї кіль кос ті 
хлі ба, яка пот рап ля ла в одесь кий порт.

ви доз мі ню єть ся і фор ма ор га ні за ції 
чу маць ко го про мис лу – вал ка. зни ка-
ють чо ти рьох- та шес ти во ло ві ма жі (сіль 
про да єть ся уже пу да ми, а не ма жа ми). 
крім хлі ба, чу ма ки ве зуть з ук ра ї ни 
лля не на сін ня, вов ну, са ло, спирт, го ріл-
ку, лі со ма те рі а ли, пря ди во, віск, мед, 
смо лу, по таш, дьо готь то що 13. 

роз ви ток і за не пад чу маць ко го 
про мис лу в хІх ст., йо го ет ног ра фіч ні 
особ ли вос ті ви ма га ють як най ре тель-
ні шо го дос лід жен ня, бо цей пе рі од ще 
мож на пре зен ту ва ти в екс по зи ції 
му зею, оскіль ки пред ме ти ма те рі аль-
ної куль ту ри дав ні ших ча сів май же 
не вці лі ли.

до то го ж чу мац тво хІх ст. бу ло 
по ши ре ною те мою в лі те ра ту рі, а йо го 
по бу ту ван ня на зве ни го род щи ні в цей 
пе рі од пов’яза не та кож із жит тям і 
твор чіс тю та ра са Шев чен ка.

піс ля на по ле о нів ських по хо дів 
(поч. хІх ст.) у Єв ро пі швид ко зрос тає 
по пит на ук ра їн ський хліб. Чу ма ки з 
лі сос те пу та сте пу пос та ча ють до чор-
но мор сько-  а зов ських пор тів, а най біль-
ше – до оде си, міль йо ни пу дів ук ра їн-
сько го зер на 14. вез ли з по мі щиць ких 
ма єт ків зде біль шо го пше ни цю. у про це-
сі бу ло за ді я но приб лиз но 500–800 тис. 
пар но во ло вих маж 15. Із ки їв щи ни у 
1833 р. від прав ле но 300 тис. чет вер тей 
зер на, а в 1847-му – по над міль йон 16. Із 
зве ни го род сько го по ві ту в 1847 р. дос-
тав ле но до оде си по над 60 тис. чет вер-
тей зер на, в то му чис лі – 53 тис. пше ни-
ці 17. у сер. хІх ст. на ки їв щи ні про жи-
ва ло приб лиз но 17500 чу ма ків, що ма ли 
в гос по дарс тві май же 70 тис. пар 
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во лів 18.
лю ди ці єї про фе сії обс лу го ву ва ли 

та кож чис лен ні яр мар ки. ту ди при бу-
ва ли ти ся чі во зів із сіл лю, ри бою, ви ном, 
го ріл кою, шкі рою то що.

під три му ва ли чу ма ки й міс це вих 
ви роб ни ків. ви ру ша ю чи по сіль та ри бу 
на пів день, вони бра ли на про даж ви ро-
би ре міс ни ків, зок ре ма ке ра міч ний та 
де рев’яний по суд. тож чу маць кий про-
ми сел ві діг ра вав не а би я ку роль у еко-
но міч но му жит ті ук ра їн ців. та з роз-
вит ком в ук ра ї ні ву гіль ної та ма ши но-
бу дів ної про мис ло вос ті в дру гій 
пол. хІх ст. ак ту аль ною стає проб ле ма 
швид ко го та де ше во го тран спор ту ван-
ня. Із прок ла ден ням за ліз нич ної лі нії 
бал та–оде са (1869), ки їв–жме рин ка–
бал та (1870) чу мац тво за не па дає і ли ше 
де-  не-  де збе рі га єть ся до кін. хІх – 
поч. хх ст.

На зве ни го род щи ні про ми сел із по я-
вою уман ських гі лок за ліз ни ці від міс-
теч ка Шпо ли до стан ції вап няр ка (1892) 
по міт но ско ро чу єть ся, а зго дом і ціл ком 
зни кає. дех то ще про дов жує во зи ти 
сіль із хер сон щи ни, але біль шість зай-
ма єть ся виключно пе ре мі щен ням ван-
та жів до за ліз нич них стан цій 19. 

зро бив ши не ве ли кий іс то рич ний 
екс курс, роз гля не мо ет ног ра фіч ні особ-
ли вос ті заз на че но го про мис лу на зве-
ни го род щи ні. та най пер ше – про та ра-
са Шев чен ка і чу мац тво.

ві до мо, що бать ко та ра са Шев чен-
ка, гри го рій, чу ма ку вав і во зив до оде-
си зер но. Че рез с. ке ре лів ку (те пер 
Шев чен ко ве) про ля гав чу маць кий 
шлях. сам по ет зга ду вав, що йо го бать-
ко з бра том ми ки тою бу ва ли в оде сі 20. 
десь ро ку 1824 ма лий та рас по до ро жує 
ра зом із бать ком. мож ли во, той хо тів 
звіль ни ти си на хоч на якийсь час від 
ли хої ма чу хи, а, можливо, за о хо ти ти до 
чу мац тва. та, оче вид но, та рас по до ро-
жу вав не біль ше двох ра зів, бо на вес ні 
1825 р. гри го рій по ми рає на 47 ро ці 
жит тя 21. Чу ма ку ван ня гри го рія Шев-
чен ка, на наш пог ляд, бу ло од ні єю із 
форм пан щи ни. у той час пе ре ве зен ня 
хлі ба або ін ших ван та жів ва гою 33 пу ди 
па рою во лів на від стань 20 верств доб-
рої до ро ги за ра хо ву ва ли за день пан-

щи ни 22. Чу ма ків- крі па ків по си ла ли 
зде біль шо го пе ре во зи ти ван та жі на від-
стань до 200 верств від ма єт ку. три ва лі 
ж пе ре ве зен ня хлі ба в оде су здій с ню-
ва ли ся за ок ре му пла ту за до мов ле ніс-
тю 23. так, у 1845 р. за пе ре мі щен ня 
ван та жів на від стань 10 верств пла ти ли 
по 20 ко пі йок сріб лом 24. за про даж 
од но го во зу при ве зе ної со лі чу ма ки 
зве ни го род сько го по ві ту (1840 рр.) 
одер жу ва ли чис то го при бут ку по над 
16 руб лів 25.

гри го рій Шев чен ко заз на чав ся в 
до ку мен тах тяг ло вим гос по да рем, себ-
то та ким, що мав не мен ше од ні єї па ри 
во лів, які ви ко рис то ву ва лись для ро бо-
ти на по мі щи ка. та кий се ля нин на ді-
ляв ся зем лею (пів то ри де ся ти ни на 
са ди бу та го род, шість де ся тин ор ної). 
гос по дар ство, що на ра хо ву ва ло чо ти ри 
во ли, отри му ва ло чо ти ри де ся ти ни зем-
лі на са ди бу, го род і ко ноп лян ник та 
ор ної вісімнадцять де ся тин у три 
по ля 26. 

Чу ма ку ва ти сво ї ми во ла ми мог ли 
со бі доз во ли ти ли ше за мож ні се ля ни. 
па ра рос лих міц них во лів сі рої чи го лу-
бої мас ті із ве ли ки ми ро га ми (по до ро-
жу ва ли тіль ки та ки ми во ла ми) кош ту-
ва ла від 80–120 до 200–250 кар бо ван ців 
сріб лом 27. от же, щоб ста ти чу ма ком, 
пот ріб но бу ло ма ти у сво є му роз по ряд-
жен ні знач ні кош ти на прид бан ня во лів, 
ма жів, ре ма нен ту, різ них то ва рів для 
про да жу, за ку пів лі со лі, ри би, інших 
то ва рів. Чу мак му сив ком пен су ва ти ці 
вит ра ти та от ри ма ти пев ний при бу ток 
за свою не лег ку пра цю. то чи справ ді 
та кою бід ною бу ла ро ди на та ра са Шев-
чен ка? Чи ма ють пра во на існу ван ня 
мі фи про гір кі злид ні? про те, що це не 
так, вже свід чать роз мі ри са диб бать ків 
Шев чен ка та йо го рід них, зок ре ма на 
ко лиш ньо му обій сті бра та по е та, йо си-
па, за раз роз мі щу ють ся чо ти ри чи ма лі 
дво ри ща 28. 

тож, бать ки й ді ди та ра са Шев чен ка 
не бу ли ані бід ни ми, ані не ос ві че ни ми.

пра дід поета по бать ко ві, анд рій, що 
осів у ке ре лів ці піс ля пол тав ської бит-
ви, ймо вір но, був ко за ком 29. дід Іван, 
теж по бать ко ві, – пись мен ний та бу ва-
лий чо ло вік, знав ба га то іс то рич них дум 
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н. ЗЯблюк

і пі сень, був чу до вим опо ві да чем, брав 
ак тив ну участь у гай да мацькому русі. 
бать ко та ра са – теж гра мот ний і майс-
тро ви тий чо ло вік: знав ся на ко вальс тві 
(в мо рин цях, де меш ка ла то ді ро ди на 
Шев чен ків, у са ди бі ко пія,  бу ла куз ня, 
у якій пра цю вав гри го рій), стель ма ху-
вав, зай мав ся са дів ниц твом і зем ле-
робс твом, лю бив книж ки, що не ді лі 
чи тав для до маш ніх “жи тіє свя тих” 30. 
а те, що він ще й чу ма ку вав, ли ше до во-
дить: цим про мис лом мог ли зай ма ти ся 
ли ше енер гій ні та кміт ли ві гос по да рі.

Ні ко ли, за жод них обс та вин, та рас 
гри го ро вич Шев чен ко не по чу вав ся 
крі па ком ні в жит ті, ні у твор чос ті. Не 
по чу ва ли ся упос лід же ни ми крі па ка ми 
й чле ни ве ли кої ро ди ни Шев чен ків, яка 
бу ла під ступ но зак рі па че на (як і ба га то 
ке ре лів ців) й пе ре да на у влас ність зру-
си фі ко ва но го нім ця ва си ля ен гель гар-
дта, да ле ко го ро ди ча по тьом кі на, все-
силь но го фа во ри та ца ри ці ка те ри ни. 
дуже влучно зазначив Єв ген ма ла нюк: 
“Наш-  бо се ля нин, дви га ю чи на со бі 
по чес ний тя гар ві ко вих на ці о наль них 
обов’яз ків і був ши фак тич но спад ко єм-
цем пе рі о дич но від ми ра ю чої шлях ти, є, 
мо же, най біль шим арис ток ра том се ред 
се лянс тва Єв ро пи” 31.

ма ти та ра са – ка те ри на бой ко – 
ро зум на і ла гід на жін ка, зна ла без ліч 
пі сень і гар но ма лю ва ла. Не бу ду чи крі-
пач кою, вий шла за між за крі па ка гри-
го рія з ве ли кої лю бо ві. вис лов лю ють ся 
думки, чи не був бать ко ка те ри ни, Яків, 
на щад ком чу ма ків-  бой ків з при кар-
пат тя. тож, ще так ба га то за ли ша єть ся 
не дос лід же них мо мен тів у істо рії ро до-
во ду т. г. Шев чен ка.

звіс но, що для са мо дос тат ньо го гри-
го рія чу ма ку ван ня бу ло не ли ше по вин-
ніс тю. а для йо го си на – май бут ньо го 
ве ли ко го по е та та ху дож ни ка, ди тя чі 
вра жен ня від по до ро жей з бать ком ста-
ли гли бин ни ми і не за бут ні ми, ад же то ді 
він піз на вав світ. та ра со ві, який ви рос-
тав се ред ви со ких па гор бів, гли бо ких 
ярів-бай ра ків, зе ле них лі сів і сад ків, 
роз кіш них во дой мищ, рап том від крив-
ся без мір ний, не о сяж ний степ. степ, де 
скрізь па ну ва ла во ля, де сте лив ся 
ши ро кий чу маць кий шлях і під но га ми, 

і над го ло вою. а на шля ху то му чу маць-
кі вал ки: си ла-  си лен на кру то ро гих 
во лів, і во зи рип лять, і ме ре жа ні яр ма 
скрип лять. а бі ля них – по важ ні, кре-
мез ні, за гар то ва ні чу ма ки. лю ди, які в 
той час свя то бе рег ли пра дав ні тра ди-
ції, вті лю ва ли най кра щі хлі бо роб ські 
та ко заць кі ри си – жер тов не слу жін ня 
гро ма ді, за хист зне до ле них, чес ність, 
спра вед ли вість, го тов ність по до ла ти 
будь-  я кі труд но щі, без меж ну лю бов до 
рід ної зем лі.

для Шев чен ка чу ма ку ван ня бу ло не 
ли ше спо га дом з ми ну ло го, бо там він 
впер ше від чув се бе справ ді віль ним, 
гід ним, рів ним се ред рів них, во ло да рем 
жит тя. І вже ні ко ли не сприй мав і не 
ми рив ся з не по важ ним, нес пра вед ли-
вим став лен ням до се бе та со бі по діб-
них.

роз по ві ді ді ду ся і бать ка, спіл ку ван-
ня з чу ма ка ми, які ба чи ли ве ли кий луг 
і січ-  ма тір та бе рег ли в пам’яті пе ре-
ка зи про ко заць ку зви тя гу, ма ло не а би-
я кий вплив на фор му ван ня такої та 
не за леж ної на ту ри та ра са. Шев чен ко 
прис вя тив чу мац тву чи ма ло сво їх по е-
тич них (“Чу ма”, “Не на че сте пом чу ма-
ки”, “Най мич ка”, “ой не п’ють ся пи ва- -
ме ди”), про зо вих (по вість “Най мич ка”), 
ху дож ніх (“Чу ма ки се ред мо гил”, “ко ло 
сед не ва”) тво рів.

за хоп лю вав ся та кож по ет чу маць ки-
ми піс ня ми: за пи су вав їх і чу до во ви ко-
ну вав, ад же мав кра си вий, нез ви чай но го 
тем бру, го лос. особ ли во лю бив піс ні “ой 
хто ли ха не знає”, “у ки є ві на рин ку” 
то що. ук ра їн ські на род ні піс ні, зок ре ма й 
чу маць кі, до по мог ли Шев чен ко ві в пе рі-
од зас лан ня. са ме то ді ним бу ли на пи са ні 
тво ри, що сто су ють ся чу мац тва.

се ред ба га тьох лі те ра тур них дже-
рел хІх ст. про з гад ний про ми сел, на 
наш пог ляд, не має тво ру з кра щим і 
де таль ні шим опи сом чу маць кої са ди би, 
аніж  по віс ть Шев чен ка “Най мич ка”. 
для та ра са гри го ро ви ча як спос те реж-
ли во го ет ног ра фа будь-  я ка скла до ва 
по бу ту ма ла не а би я ку ва гу. тож у “Най-
мич ці” в ос но ву опи сів са ду, гос по дар-
ських бу ді вель пок ла де ні спо га ди Шев-
чен ка, що сто су ють ся рід но го се ла  та 
бать ків ської осе лі.
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На жаль, Шев чен ко не встиг здій с-
ни ти сво єї мрії – на пи са ти ґрун тов ну 
пра цю з іс то рії ук ра ї ни, бо зіб ра ний 
ним фак то ло гіч ний ма те рі ал зник під 
час ареш ту 32. за сво їм зміс том це бу ла 
б не о ці нен на пра ця, зва жа ю чи на вис-
лів та ра са гри го ро ви ча: “Іс то рія мо го 
жит тя ста но вить іс то рію мо єї бать ків-
щи ни”, а та кож те, якої ва ги у вив чен ні 
іс то рії він на да вав на род но по е тич ній 
твор чос ті: “На ша піс ня, на ша ду ма не 
вмре, не за ги не, от де, лю де, на ша сла-
ва, сла ва ук ра ї ни” 33. 

збе ре жен ню пам’яті про чу ма ків 
зве ни го род щи ни та їх ньо го про мис лу 
ще раз пос при я ла до ля у 20-х рр. хх ст. 
то ді чле ни ет ног ра фіч ної ко мі сії все-
ук ра їн ської ака де мії на ук (вуаН) – 
с. те ре щен ко, а. ди мін ський, в. бі лий – 
зіб ра ли на бать ків щи ні Шев чен ка уні-
каль ні сис тем ні ет ног ра фіч ні ві до мос-
ті – спо га ди від ще жи вих чу ма ків та 
їх ніх на щад ків 34. 

ве ли кий вне сок у дос лід жен ня чу мац-
т ва зве ни го род щи ни зробила со фія 
те ре щен ко. во на не ли ше де таль но опи-
са ла по бут (жит ло, одяг, їжу) і зви чаї 
чу ма ків, а й зро би ла за ма льов ки пам’яток 
про мис лу (во зів, бу ді вель, чу маць ко го 
та бо ру то що) 35. страш ною бу ла до ля 
дос лід ни ці та ін ших чле нів ет ног ра фіч-
ної ко мі сії. всі во ни бу ли реп ре со ва ні 
ра дян ським то та лі тар ним ре жи мом 36. 

тра гіч но скла ли ся і до лі са мих чу ма-
ків та їх ро дин. ос кіль ки во ни бу ли най-
за мож ні шою і на ці о наль но най сві до мі-
шою верс твою ук ра їн сько го сус пільс тва, 
ко му ніс тич на вла да зни щу ва ла їх не 
ли ше фі зич но (шля хом роз кур ку лен ня, 
го ло до мо рів, реп ре сій то що), а й праг ла 
ви ко рі ни ти саму пам’ять про них.

ба жа ю чи від шу ка ти бо дай якісь 
ві до мос ті про чу маць кий про ми сел, що 
за не пав по над сто ро ків то му, ми від ві-
да ли зве ни го род щи ну, се ла, де за пи су-
ва ла спо га ди чу ма ків с. те ре щен ко.

ос кіль ки збіг ло не ма ло ча су, хо ті ло ся 
з’ясу ва ти: що са ме збе рег ло ся в пам’яті 
міс це вих меш кан ців про чу мац тво, чи 
жи вуть там їх на щад ки, чи іс ну ють пріз-
ви ща, пов’яза ні з чу мац т вом, чи не втра-
че ні чу маць кі піс ні, пе ре ка зи то що.

а ще бу ли спо ді ван ня від най ти бодай 

щось із пам’яток ма те рі аль ної куль ту-
ри чу маць ко го про мис лу (ме ре жа ні 
яр ма, до рож ній ін вен тар, де рев’яний 
по суд, важ ни ці, маз ни ці, люль ки то що) 
або ж речі, які б ха рак те ри зу ва ли 
до маш ній по бут лю дей ці єї про фе сії 
(ха ти, меб лі, по суд, одяг, де ко ра тив на і 
ху дож ня тка ни на, на род ний жи во пис 
то що), ад же са ме ет ног ра фіч ні екс по-
на ти да ють нам мож ли вість збаг ну ти 
рі вень куль тур них пот реб лю ди ни, ети-
ку й ес те ти ку її жит тя.

по бут пе ре важ ної біль шос ті чу ма-
ків май же не від різ няв ся від по бу ту 
се лян- хлі бо ро бів. од нак ін тер’єр ха ти 
чу ма ка, від би ва ю чи ти по ві ри си ук ра-
їн  сько го на род но го жит ла, все ж має 
особливості, пов’яза ні з ха рак те ром 
про мис лу та зу мов ле ним ним спо со бом 
жит тя. так, у чу маць кій осе лі зна хо-
ди лися ре чі ма ну фак тур но го ви роб-
ниц тва та іно зем но го по ход жен ня, 
при ве зе ні з чис лен них яр ма рок та 
да ле ких ман дрі вок, а та кож зброя, 
до рож ній ін вен тар то що.

Чу ма ки зде біль шо го бу ли ос ві че-
ними, вмі ли і лю би ли гра ти на му зич-
них інс тру мен тах (со піл ці, скрип ці, 
ба сі, бу бо ні), за хоп лю ва ли ся жи во пи-
сом. а то му їх ні сім’ї ма ли книж ки, 
му зич ні інс тру мен ти, ба га то ікон, се ред 
них – і пи са ні на ви су ше ній ри бі (кам-
ба лі), пор тре ти, кар тин ки то що. а ще – 
чи ма ло де рев’яних ре чей, прик ра ше-
них різь блен ням (од не з улюб ле них 
за нять чу ма ків).

у чу маць кій са ди бі зна хо ди лися 
пред ме ти, що сто су ва ли ся за нят тя гос-
по да ря – ма жі, яр ма, важ ни ці, та га ни, 
мір ки, вси пи ща для со лі, во ло ві шкі ри, 
ва ган ки то що. усі ці ре чі та ще ба га то 
ін ших слід роз шу ка ти, а з де я ких – 
ви го то ви ти ко пії для ство рен ня са ди би 
чу ма ка в му зеї.

за час ко рот кот ри ва лих по їз док на 
зве ни го род щи ну (у се ла ор ли, бу ди-
ще, ган жа лів ку, мо рин ці, Шев чен ко-
ве, діб рів ку, Чес нів ку, озір не, Не мо-
рож) ав то ру ці єї роз від ки вда ло ся 
знай ти де я кі ві до мос ті про чу ма ку ван-
ня у цьо му краї. зок ре ма, ви яв ле но 
та кі пам’ят ки на род ної куль ту ри, як: 
дві ха ти, да то ва ні дру гою пол. хІх ст., 
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надІЯ ЗЯблюк

по бу до ва ні чу ма ка ми; чу маць ка сви та; 
іко ни на дош ці; ме ре жа не яр мо; скри-
ні; де рев’яне ліж ко; стіл; по яс; руш ни-
ки то що.

дос лід жен ня чу маць ко го про мис лу 
на зве ни го род щи ні не ви чер пу єть ся 
да ною роз від кою і має пер спек ти ви в 
май бут ньо му.
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На род ний одяг – один з ос нов них 
ком по нен тів ма те рі аль ної куль ту ри 
укра ї ни. у дер жав но му му зеї на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни 
зіб ра ні ук ра їн ські кос тю ми з різ них 
етног ра фіч них ра йо нів ук ра ї ни.

тра ди цій ний одяг бу ко ви ни по сі дає 
знач не міс це у фон дах му зею, при вер-
тає ува гу сво єю са мо бут ніс тю, ви со кою 
май стер ніс тю ви ко нан ня і свід чить про 
не ви чер пну твор чу фан та зію на род них 
уміль ців.

ос нов них скла до вих час ти ни на род-
ної но ші ук ра їн ців бу ко ви ни у фон дах 
на ра хо ву єть ся 1200 оди ниць, і во ни ста-
нов лять чо ти ри ком плек си ло каль них 
кос тю мів: бу ко вин сько го по діл ля, вер-
хньо го бу ко вин сько го поп рут тя, бу ко-
вин сько го при кар пат тя і бу ко вин ської 
гу цуль щи ни.

ком плекс жі но чо го тра ди цій но го 
кос тю му цих ре гі о нів скла да єть ся із 
со роч ки, по яс но го одя гу в од ноп ла но во-
му виг ля ді – “гор бот ки”, “фо ти”, “за пас-
ки”, “бу рун чу ка”, “рік лі”-сук ні, спід-
ни ці, пле чо во го одя гу, шкі ря ної (ове чої) 
без ру кав ки, кеп та ря, “мин тя на”, “цур-
кан ки”, сер да ка, ман ти та ко жу ха.

до пов ню валь ним еле мен том на род-
но го кос тю му ук ра їн ців бу ко вин сько го 
краю бу ли го лов ні убо ри, по я си, взут тя 
та прик ра си.

ос но вою жі но чо го кос тю му є бі ла 
по лот ня на со роч ка. за кро єм на бу ко-
ви ні роз різ ня ють со роч ки-“мор щин ки”, 
ту ні ко по діб ні та на ко кет ці з круг лим 
або квад рат ним ви рі зом, прик ра ше ним 
ви шив кою шов ко ви ми нит ка ми, му лі не, 
бі се ром, “цят ка ми” та ме та ле ви ми 
плас тин ка ми – “ле літ ка ми”.

більш дав ньою за кро єм вва жа єть ся 
со роч ка із су ціль ним ру ка вом “мор-
щин ка”, со роч ка зі встав кою, “пле чи-
ко ва”, “ру кав’ян ка”. во на по бу ту ва ла 
по всій бу ко ви ні (до лин ній, під гір ній, 

гір ській) і бу ла двох ви дів – “без по ли-
ко ва” і “по ли ко ва”. у без по ли ко вій 
основ ні час ти ни стан ка зби ра лися звер-
ху на шну рів ку, ут во рю ю чи ви різ з 
чис лен ни ми склад ка ми. та ких со ро чок 
ба га то в му зей ній ко лек ції. у по ли ко вій 
со роч ці склад ки на ви рі зі зши ва лися у 
стій ку ши ри ною 1 см. Ниж ній край 
ру ка ва со роч ки-“мор щин ки” зби рав ся 
у “чох лу”, у “змор шку” і об ши вав ся 
швом “уви ва ноч ка”.

На бу ко вин сько му по діл лі бу ли 
по ши ре ні “мор щин ки” з ду же ви со ки-
ми по ли ка ми, по де ку ди аж до 20 см. Їх 
обши ва ли “об ля мів кою”, що ут во рю ва-
ла рам ку. ві зе рун ки по ли ків ма ють виг-
ляд су ціль но за пов не но го ор на мен та з 
по пе реч ни ми сму га ми лан цюж ко вих та 
ге о мет рич них ком по зи цій, час то пе ре-
ме жо ва них ле літ ка ми або цят ка ми. під 
по ли ка ми у вер хній час ти ні ру ка ва 
вши ва ла ся сму га – “мор щин ка”. во на 
ма ла ге о мет рич ний ор на мент, який від-
різ няв ся від ві зе рун ку по ли ка і ниж-
ньої час ти ни ру ка ва. 

ду же різ но ма ніт ним бу ло оз доб лен-
ня ви шив кою ниж ньої час ти ни ру ка ва. 
На со роч ках зі збір ки му зею ма є мо три 
ви ди та ко го офор млен ня: роз мі щен ня 
ви ши тих час тин вер ти каль ни ми сму га-
ми, у біль шос ті се ред ня сму га бу ла шир-
ша від двох бо ко вих; ком по зи ція із нав-
кіс них смуг – “ско си ки”, скіс ний ру кав, 
“кос ти ший” стовп; го ри зон таль ні та вер-
ти каль ні сму ги ге о мет рич но го чи рос-
лин но го ор на мен ту. ви шив ка наг руд ної 
час ти ни со роч ки скла да ла ся із 2–4-х 
вер ти каль них смуг, які роз мі щу ва лися 
по обид ва бо ки па зуш но го ви рі зу і про-
дов жу ва ли ся на спи ні со роч ки. у “мор-
щин ках” без па зуш но го ви рі зу ор на мен-
таль ні сму ги бу ли спра ва і злі ва.

На со роч ках кін. XIX ст. пе ре ва жа-
ють ге о мет рич ні ор на мен ти – ром би, 
три кут ни ки, квад ра ти, пря мі і кри ві 
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лі нії, ко ла, ро зет ки. На бу ко вин ській 
гу цуль щи ні в та ких ком по зи ці ях цен-
траль не міс це зай має хрест – дав ній 
сим вол сон ця, а най більш по ши ре ни-
ми є ром та ромб з гач ка ми, який ще 
на зи ва ють “ба ра ня чі ріж ки”, “ку че рі” 
і “за ви ті ку че рі”.

со роч ки поч. XX ст. у ко лек ції 
му зею ви різ ня ють ся тра ди цій ни ми 
ор на мен та ми, але ге о мет рич ний час-
тко во за мі ню єть ся рос лин ним. та кож 
спро щу ють ся тех ні ки ви шив ки. ос нов-
ні з них – нас ти лу ван ня, хрест, ме реж-
ка, “гак лю ван ня”, ви шив ка бі се ром.

со роч ки ту ні ко по діб но го крою по бу-
ту ва ли в пе ред гір ній час ти ні бу ко ви ни і, 
як бу ден ні, – в ни зин них та гір ських 
ра йо нах. та кі ви ро би ма ють ви різ гор ло-
ви ни різ ної фор ми. круг лий – най дав ні-
ший. від ньо го вниз у сто ро ну гру дей 
ро би ли роз різ для па зу хи, іно ді при ши-
ва ли ще й ко мір. ру ка ви бу ли віль но за-
кін чен ни ми або зіб ра ни ми в “чох лу” (в 
ре шіт ку, ман жет або з фал да ми).

особ ли во за пам’ято ву ють ся сво єю 
ор на мен ти кою со роч ки ту ні ко по діб но го 
крою з вер хньо го поп рут тя. для цьо го 
ре гі о ну ха рак тер на ба га та ви шив ка 
різ но ко льо ро ви ми нит ка ми або бі се ром 
– “цят ка ми”. со роч ки з та ким оз доб-
лен ням з’яви ли ся у кін. XIX – на поч. 
XX ст. ор на мен ти ку всьо го по ля ру ка-
вів ут во рю ють рос лин ні мо ти ви, пе ре-
важ но квіт ко ві, ос нов ні еле мен ти яких 
– “ру жа”, “шус тки” – дріб ні кві точ ки, 
пуп’ян ки в різ них ва рі а ці ях.

у кін. XIX ст. на хо тин щи ні, сто ро-
жи неч чи ні з’яви лись со роч ки на ко кет-
ці як вплив місь кої мо ди. во ни ши ли ся 
з двох по лот нищ, у вер хній час ти ні 
пе ред ньої по лоч ки і спи ни ма ли ко кет-
ку. ви різ гор ло ви ни був круг лий або 
квад рат ний, ру ка ви ши ро кі, віль ні або 
на ман же тах. ко кет ка зши та стріч ко-
ви ми скла доч ка ми, “фал доч ка ми”. 
ви шив ка в та ких со роч ках роз мі щу ва-
ла ся пов здов жні ми сму га ми, у виг ля ді 
бу ке та на гру дях, та ге о мет рич ни ми 
смуж ка ми на ко кет ці.

ос нов ни ми ко льо ра ми для ві зе рун-
ку ви шив ки слу гу ва ли виш не вий, бор-
до вий, ро же вий, чер во ний, ма ли но вий 
з од но го бо ку та тем но- зе ле ний з ін шо-

го. крім по ліх ро мії, на бу ко ви ні по бу-
ту ва ли й мо нох ром ні ви шив ки. так, на 
кіц ман щи ні ви го тов ля ли со роч ки – 
“чор няв ки”, а на сто ро жи неч чи ні та 
Но во се лич чи ні – ви ро би з ви шив кою 
бі лим по бі ло му.

от же, на тіль ний одяг бу ко ви ни 
ви різ ня єть ся різ но ма ніт ніс тю крою 
со ро чок та їх оз доб лен ня, ви шив кою 
різ но ко льо ро ви ми і од но тон ни ми нит-
ка ми та цят ка ми. в ор на мен ти ці трап-
ля єть ся як ге о мет рич ний, так і рос-
лин ний ор на мент.

се ред по яс но го жі но чо го одя гу зус т-
рі ча ють ся: од ноп ла то ва об гор тка – 
“гор бот ка”, “опин ка”, “фо та”, “бу рун-
дук”, “го пан ка” та двоп ла то ва – “за пас-
ка”, спід ни ця-"рік ля” та фар тук. “гор-
бот ка”, “опин ка”, “го пан ка” бу ли по ши-
ре ні в рів нин ній та пе ред гір ній час ти ні 
краю і ма ли виг ляд пря мо кут но го 
по лот ни ща чор но го ко льо ру, вит ка но го 
з ове чої вов ни. во но умов но ді ли ло ся на 
три час ти ни. дві край ні по пе ред ни ці 
ор на мен ту ва ли ся вер ти каль ни ми сму-
га ми і при об гор тан ні ста но ви ли пе ред 
“гор бот ки”, а се ред нє по ле за ли ша лося 
чор ним, без узо рів. з обох бо ків по лот-
ни ща роз мі ще ні го ри зон таль ні сму ги – 
“ба ти”, “кан ти”, “піс няв ки” чер во но го 
або зе ле но го ко льо ру, а су сід ні з ни ми 
вузь кі сму ги ін ших ко льо рів – “зас нів-
ки”. з од но го краю “ба та” бу ла чер во но-
го ко льо ру, а з дру го го – зе ле но го. На 
поч. XX ст. у пе ред гір ній зо ні бу ко ви ни 
з’яви лися ба ти, які по єд ну ва ли три 
ко льо ри: си ній, жов тий, чер во ний або 
зе ле ний. спо со би роз мі щен ня ор на мен-
тів на вер ти каль них сму гах по пе ред-
ниць “гор бо ток” різ ні. На “гор бот ках” 
кін. XIX ст. від стань між сму га ми скла-
дає 5–6 см, а на поч. XX ст. во на зву жу-
єть ся, та кож з’яви лися за би ра ні “гор-
боч ки”, оз доб ле ні рос лин ним ор на мен-
том у “ру жі”, ви ног рад, “хме лик”.

дів ча та і мо ло ди ці но си ли “гор бот ки” 
яск ра ви х від тін ків і ор на мен тів, а стар ші 
жін ки – тем ні ші, “вмер ло го цві ту”.

Ниж ній кут по пе ред ни ці дів ча та 
за ко чу ва ли під по яс з лі во го бо ку, а 
жін ки – з пра во го. у рів нин ній і під гір-
ній час ти ні бу ко ви ни за ко чу ва ли обид-
ві по пе ред ни ці, у ре зуль та ті зза ду ут во-
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рю вав ся за лом – “хвіст”. але ко ли йшли 
до цер кви, “гор бо ток” не за ка чу ва ли.

у гір ській бу ко ви ні зус трі ча ють ся 
“гор бот ки” двох ви дів. пер ший – за пас-
ки, в яких зат ка не все по ле, і дру гий – 
об гор тки, які ще на зи ва ють “опин ка-
ми”, во ни три діль ні, ли ше зад ня їх час-
ти на виг ля дає знач но вуж чою від ана-
ло гіч них ви ро бів до лин них ра йо нів. у 
до лин них ра йо нах та кі опин ки на зи ва-
ли ся “го пан ка ми”.

На бу ко вин ській гу цуль щи ні жін ки 
но си ли двоп ла то ві за пас ки, для ви го тов-
лен ня яких ви ко рис то ву ва лися вов ня ні 
та шов ко ві нит ки і су хоз лоть. На кіц ман-
щи ні дів ча та і мо ло ди ці одя га ли ще фо ту 
з фус та ми, пів фо ту, бу рун дук. фо та – це 
пря мо кут не по лот ни ще з тон кої шер стя-
ної тка ни ни чор но го ко льо ру фаб рич но го 
ви роб ниц тва із ши ро ки ми сму га ми виш-
не во го і вузь ки ми бі ло го ко льо ру.

На поч. XX ст. різ но ви дом по яс но го 
одя гу ук ра їн ців пе ред гір ної та рів нин-
ної зо ни бу ко ви ни бу ла “рік ля”. Ши ли її 
з фаб рич ної од но тон ної тка ни ни (шов ку 
або ок са ми ту). во на скла да ла ся з лі фа і 
роз ши ре ної від та лії спід ни ці. рік ля вва-
жа ла ся свят ко вим одя гом та скла до вою 
час ти ною ве сіль но го вбран ня.

пле чо вий одяг ук ра їн ців бу ко ви ни 
скла да ли кеп та рі, ко жу хи, сер да ки, 
ман ти.

кеп та рі в до лин ній і в біль шій час-
ти ні під гір ної зо ни ви го тов ля лися з 
пле чо вим швом та не ви со ким сто я чим 
ко мі ром, роз ши рю ва лися до ни зу і 
до ся га ли сте гон. На кіц ман щи ні та 
зас тав нів щи ні по бу ту ва ли кеп та рі 
ту ні ко по діб но го крою зі знач ним роз-
ши рен ням до ни зу, їх на зи ва ли “мін тя-
на ми”. при оз доб лен ні цих ви ро бів 
ви ко рис то ву ва лося хут ро тхо ра, ку ни-
ці. Як чо ло ві чі, так і жі но чі мін тя ни 
прик ра ша ли ся ап лі ка ці єю зі шкі ри у 
виг ля ді ку че рів та ко сиць і од но тон ної 
ви шив ки на швах.

На бу ко вин сько му по діл лі був по пу-
ляр ним “пе ре гин ко вий” пря мос пин ний 
кеп тар зі сто я чим ко мі ром та спу ще ни-
ми пле чи ма, з ап лі ка ці єю та ви шив кою.

у фон дах му зею є кеп та рі з під гір-
ної та рів нин ної час ти ни, об ши ті чор-
ним або сі рим сму ше вим хут ром од но-

ден но го яг ня ти, а та кож тка ним, на си-
ля ним смуш ком – “пер зі я ном” з чор них 
вов ня них ни ток. та кі ви ро би ви ши ва-
ли ся нит ка ми та бі се ром. ор на мент у 
ос нов но му рос лин ний.

ко жу хи на бу ко ви ні за кро єм по ді-
ля ють ся на дов гі і ко рот кі. Чо ло ві чі 
ма ло від різ ня ють ся від жі но чих, хі ба 
що вони тро хи ко рот ші. ко рот кі ко жу-
хи ся га ли ниж че по я са, а дов гі – ниж че 
ко лін. та кож по бу ту ва ли бу жі з від різ-
ною та лі єю. прик ра ша лися ці ви ро би 
різ но ко льо ро вою шну рів кою (у гір ській 
зо ні), ап лі ка ці єю зі шкі ри (в “зуб ці” і 
“зиг за ги”). Час то на по лах краї об ши-
ва ли ся хут ром тхо ра. ли ше за мож ні 
се ля ни мог ли доз во ли ти со бі та кі ко жу-
хи, бо: “то є доб рий ґаз да, що фай ний 
ко жух має”.

у 40 х рр. XX ст. в пе ред гір’ї та 
до лин них се лах ши ли пря мос пин ні 
ко жу хи, які зас ті ба ли ся на ґуд зи ки і 
ма ли дві скіс ні ки ше ні. бу ли во ни тем-
но- ко рич не во го або бі ло го ко льо ру. 
стій ка, ко мір і ру ка ви об рам лю ва лися 
смуш ком. та кі ко жу хи не ви ши ва ли.

тра ди цій ним пле чо вим одя гом на 
бу ко ви ні та кож був сук ня ний сер дак 
ту ні ко по діб но го крою, із клин ця ми, із 
ши ро ки ми ру ка ва ми та не ви со ким 
ко мі ром- стій кою. одя га ли йо го по верх 
кеп та ря, прик ра ша ли ви шив кою, 
ки ти ця ми, пле те ним шну ром. ви ши ва-
ли різ но ко льо ро ви ми нит ка ми, ви ко-
рис то ву ю чи мо ти ви як рос лин но го, так 
і ге о мет рич но го ор на мен ту. Най більш 
яск ра ви ми і ко ло рит ни ми в му зей ній 
ко лек ції є гу цуль ські сер да ки (виж-
ниць ко го і пу тивль сько го р-нів). На 
хо тин щи ні їх ще на зи ва ли “сі рій ка-
ми”, “су ма на ми”.

Із се р. XIX і в пер шій по л. XX ст. в 
ук ра їн ських се лах бу ко ви ни ши ро ко 
по бу ту ва ли “ман ти” – сук ня ні пла щі з 
ко мі ром, який ут во рю вав нак рит тя для 
го ло ви – “ка пак”. одя га ли ман ту по верх 
ко жу ха або сер да ка. оз доб лю ва ли її 
ви шив кою та шну ра ми. в ко лек ції 
му зею є сі рі і бі лі ман ти. у гу цуль ській 
бу ко ви ні та кож ві до ма “туг ля” – пле-
чо вий свят ко вий одяг роз паш но го крою 
з ка па ком.

обов’яз ко вим ак се су а ром у на род-
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но му одя зі на бу ко ви ні бу ли по я си, їх 
ще на зи ва ли “ок рав ка ми”, “край ка-
ми”, “поп руж ка ми”, “ба йор ка ми”, “кін-
га ми”. за ха рак те ром ор на мен ти ки 
по я си по ді ля ють ся на поз дов жні, по пе-
реч ні і клі тин ко ві. для цих ви ро бів 
до лин них і під гір них ра йо нах ха рак-
тер ні по єд нан ня виш не во го і чор но го 
ко льо рів. край кам гір ських ра йо нів 
при та ман ні поз дов жні та го ри зон таль-
ні різ но ко льо ро ві сму ги. ор на мен ти на 
свят ко вих по я сах скла да ли ся з ром бів, 
три кут ни ків, хви ле по діб них лі ній. 
Ши ри на чо ло ві чих по я сів до рів нювали 
10–20 см, дов жи на – 2,5 м, а жі но чих 
4–8 см при дов жи ні 2,5–3,5 м.

На бу ко вин ській гу цуль щи ні з дав-
ніх ча сів ві до мий ши ро кий шкі ря ний 
по яс – “че рес”. йо го ши ри на ста но ви ла 
30–40 см. зас ті бав ся він на 3–6 пря жок, 
оз доб лю вав ся тис нен ням, цвяш ка ми і 
ки шень ка ми, був гор діс тю гу цу ла і 
оз на кою стат ку ґаз ди.

тра ди цій ним го лов ним убо ром жі нок 
слу гу ва ли руш ни ки, на міт ки, пе ре міт-
ки. бу рун ду ко вий руш ник – пря мо кут-
не по лот ни ще із тка ним ві зе рун ком на 
кра ях, які оз доб лю ва ли ся ви шив кою, 
бі се ром та ле літ ка ми. ор на мент по бу ту-
вав як рос лин ний так і ге о мет рич ний. 
руш ник зав’язу вав ся де кіль ко ма спо со-
ба ми: на фес, ми соч ку, ко роб ку, на шну-
рів ку.

ді во чі го лов ні убо ри бу ко ви ни 
ду же різ но ма ніт ні та яск ра ві. Най-
більш ти по ві – “ка ра бу ля”, “дьор да-
ник”, “ко да”, “ка пе лю шин ня”, “ко роб-
ка”. ко лек цію ді во чих го лов них убо рів 
му зею скла да ють “ка пе люш ний”, 
“дьор да ни ки” і ко роб ка з бар він ко вим 
він ком. “ка пе лю шин ня” має виг ляд 
ко ро ни з під ви ще ною цен траль ною 
час ти ною. На кар тон ну ос но ву, об тяг-
не ну чер во ною тка ни ною, на ши ті кві-
ти різ них ко льо рів, ґер да ни та на ни-
за ні на тась му мо не ти – “ма роч ки”. 
“дьор да ник” – го лов ний убір дів чат 
пе ред гір ної час ти ни бу ко вин сько го 
краю. він має фор му, по діб ну до “ка пе-
лю шин ня”, тіль ки цен траль ну вер хню 
час ти ну дьор да ни ка за пов ню ють 
на ши ти ми штуч ни ми кві та ми. ос но ва 
кар тон на, об ши ва єть ся ма ли ми “йор-

дан ка ми” – вузь ки ми ґер да на ми. зза-
ду при ши ті стріч ки.

се ред жі но чих прик рас на бу ко ви ні 
ви різ ня ли ся “ґер да ни ки”, “бас ми”, “вів-
сьо ри ки”, які бу ли бі сер ни ми наг руд ни-
ми і ший ни ми прик ра са ми як для жі нок, 
так і чо ло ві ків. “бас ма” має виг ляд дов-
гої стріч ки з на ни за ним ко льо ро вим 
бі се ром, кін ці якої з’єд на ні між со бою, і 
на міс ці їх з’єд нан ня зак ріп ле не не ве-
лич ке люс тер ко.

жі но чі ґер да ни ро би ли у виг ля ді 
вузь кої стріч ки з на ни за ним різ но ко-
льо ро вим бі се ром, вик ла де ним ге о мет-
рич ним і рос лин ним ор на мен том.

дав ньою тра ди цій ною прик ра сою 
бу ко вин ців з гір ських ра йо нів бу ли згар-
ди – на ни за ні на лан цю жок хрес ти ки.

у рів нин них та пе ред гір них ра йо-
нах краю та кож ві до мі “сал би” – 
на ший ні прик ра си, що скла да ли ся з 9 
до 45 мо нет, на ши тих на по лот ни ну чи 
на ок са мит. На си ля ли їх у 7, 9, 11 ряд-
ків на ви тий лан цю жок, а звер ху при-
ши ва ли ґер дан.

в усіх ра йо нах бу ко ви ни бу ли по ши-
ре ні на ту раль ні ко ра лі, фаб рич не 
на мис то, “па цьор ки”, “лус кав ки”, пер-
ли та за ве зе ні ве нець кі “па цьор ки”.

Най по ши ре ні шим взут тям як у 
свя та, так і в буд ні бу ли пос то ли, “мор-
щин ки”, си рів ці. по пу ляр ні на бу ко-
ви ні жі но чі чо бо ти “чор ноб рив ці” із 
жов ти ми ха ля ва ми і чор ни ми пе ред-
ка ми, які оз доб лю ва ли ся вис троч кою 
та цвяш ка ми. су то чо ло ві чи ми бу ли 
“рі со ва ні” чо бо ти, ниж ня час ти на 
ха ля ви яких скла да ла ся у пос тій ні 
склад ки. Но си ли їх у пе ред гір ній зо ні.

жін ки взу ва лись та кож у че ре ви ки 
на не ви со ких “об ца сах”, які зас ті ба ли-
ся на 20–25 ґуд зи ків, оз доб лю ва ли ся 
ап лі ка ці єю та вис троч кою.

ком плекс чо ло ві чо го тра ди цій но го 
кос тю му бу ко ви ни скла дав ся із со роч-
ки, по яс но го одя гу – “пор тя ни ці”, 
“га чів”, “ми ши ни”; пле чо во го вбран ня 
– кеп та ра, сер да ка, ман ти і ко жу ха.

ко лек ція чо ло ві чо го одя гу у фон дах 
му зею не чи сель на. ок ре мі ком по нен ти 
екс по на тів май же не різ нять ся за кро-
єм і оз до бою від жі но чо го, хі ба ли ше 
тим, що менш оз доб ле ні і ко рот ші.
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Чо ло ві чі со роч ки бу ко ви ни зде біль-
шо го бу ли ту ні ко по діб но го крою, їх 
ши ли з од но го спіль но го по лот ни ща і 
но си ли нави пуск. ці ви ро би рів нин ної 
час ти ни бу ко ви ни бу ли дов ги ми, до 
ко лін, із ши ро ки ми ру ка ва ми, в гу цу лів 
со роч ка бу ла ко рот шою, із зіб ра ни ми 
ру ка ва ми і з обох бо ків ма ла “клин ня”.

тра ди цій ною фор мою ви рі зу бу ла 
круг ла гор ло ви на із па зуш ним роз рі зом 
по се ре ди ні. з кін. XX ст. крій змі ню єть ся 
– з’яв ля єть ся ко мір стій ка або ж від-
клад ний ко мір, дов жи на ко рот шає, з’яв-
ля ють ся ру ка ви на “чох лах” або ман же-
тах. свят ко ві со роч ки ви ши ва ли ся ба га-
тим ор на мен том нав ко ло па зуш но го 
роз рі зу, з кра їв ру ка вів та по до лу. по діл 
та ру ка ви ме ре жи ли – “цир ку ва ли”. 
та кі ви ро би з по ліх ром ною ви шив кою 
по бу ту ва ли в гір ській і пе ред гір ній зо ні, 
мо нох ром ні – у до лин ній. ор на мент зде-
біль шо го ге о мет рич ний та рос лин ний.

по яс ним одя гом чо ло ві ків бу ли вузь-
кі по лот ня ні шта ни бі ло го ко льо ру – 

“пор ке ни ці”, “пор тя ни ці”, “гат ки”. во ни 
кро ї ли ся з роз рі зом спе ре ду і без ньо го. 
скла да ли ся “пор тя ни ці” з хо ло шень, 
кли ну та оч ку ра. Низ хо ло шень “об ка-
лю ва ли” чи ме ре жи ли, свят ко ві ж по 
біч них швах ви ши ва ли.

у хо лод ну по ру ро ку чо ло ві ки одя-
га ли су кон ні шта ни – “га чі” бі ло го, сі ро-
го або чер во но го ко льо рів. по ни зу хо ло-
шень та вздовж бо ко вих швів га чі 
ви ши ва ли од но тон ни ми нит ка ми. На 
бу ко вин ській гу цуль щи ні їх на зи ва ли 
“хо лош ня ми”, “кра ше ни ця ми”.

ко лек ція бу ко вин сько го кос тю му 
кін. XIX – поч. XX ст. у дер жав но му 
му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту 
НаН ук ра ї ни ста но вить чо ти ри 
ло каль ні кос тюм ні ком плек си ук ра їн-
сько го на род но го вбран ня цьо го ре гі о-
ну. во на є не ви чер пною скар бни цею 
для вив чен ня на род но го одя гу і має 
важ ли ве прак тич не зна чен ня у га лу зі 
ху дож ньо го мо де лю ван ня по бу то во го 
і сце ніч но го одя гу.

бУковИнськИй костюм кІнцЯ ХІХ – поЧаткУ ХХ столІттЯ

збережеННЯ коНцептуальНих засад експозицІЇ 
переЯслав-хмельНицького музеЮ НародНоЇ 

архІтектури та побуту

Ãàííà Êîç³é  (ì. Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé)

На по чат ку 60-х рр. Xх ст. роз по-
чав ся но вий етап у му зей но му бу дів-
ниц тві ук ра ї ни зі ство рен ня му зе їв під 
від кри тим не бом – най більш ефек тив-
но го спо со бу по пу ля ри за ції і збе ре жен-
ня ет ног ра фіч ної спад щи ни, най ра ці о-
наль ні шої і най ді є ві шої фор ми ком п-
лек сної де монс тра ції пам’яток на род ної 
ар хі тек ту ри, пред ме тів по бу ту та вжит-
ку, зна рядь пра ці, тво рів на род но го 
мис тец тва в при род но му се ре до ви щі.

од ним із пер ших скан се нів в ук ра ї ні 
став пе ре яс лав- хмель ниць кий му зей 
на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту се ред-
ньої Над дніп рян щи ни. дос від ство рен-
ня по діб них му зе їв у ко лиш ньо му срср 

був не ве ли кий, ме то ди ка по бу до ви екс-
по зи цій прос то не ба пот ре бу ва ла со лід-
ної на у ко во-  те о ре тич ної ба зи. твор ці 
на шо го му зею йшли не то ро ва ни ми 
стеж ка ми. вче на ра да під ке рів ниц твом 
м. І. сі кор сько го об ра ла оп ти маль ний 
ва рі ант про ек ту май бут ньо го му зею. у 
йо го ос но ву бу ло зак ла де но іс то ри ко- -
ет ног ра фіч ний прин цип, ап ро бо ва ний 
на той час не ба гать ма му зе я ми.

про а на лі зу вав ши ре зуль та ти ар хе о-
ло гіч них дос лід жень, що про во ди ли ся у 
пе ре яс лав- хмель ниць ко му в 40–50-х рр. 
хх ст., ма те рі а ли ет ног ра фіч них екс пе-
ди цій у міс ті та ра йо ні в 50-х – на поч. 
60-х рр. хх ст. та зас то су вав ши дос від 
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г. коЗІй

бу дів ниц тва му зе їв під від кри тим не бом 
у срср та за кор до ном, бу ло ви роб ле но 
струк ту ру му зею, виз на че но йо го тип, 
прин ци пи по бу до ви екс по зи ції, а та кож 
ме ту та зав дан ня цьо го зак ла ду.

за те ри то рі аль ною оз на кою тип 
му зею – у ре гі о наль ний, у ньо му реп-
ре зен то ва но ма те рі аль ну і ду хов ну 
куль ту ру ук ра їн ців се ред ньої Над-
дніп рян щи ни дру гої пол. хІх – поч. хх 
ст. прин цип по бу до ви екс по зи ції – 
ет ног ра фіч ний.

тож, за згаданими те ри то рі аль но-
етног ра фіч ни ми прин ци па ми було від-
тво ре но над дніп рян ське се ло ву лич но- 
без сис тем но го ти пу із цен траль ною 
ву ли це ю- трак том, май да ном та кут ка-
ми. цен траль не міс це в екс по зи ції від-
ве де но дво ру (са ди бі) – від кри то му, з 
віль ною за бу до вою ок ре мих спо руд, що 
є ха рак тер ним для се ред ньої Над дніп-
рян щи ни. вда ло ви ко рис та но при род-
ній лан дшафт та від тво ре но на род ні 
тра ди ції озе ле нен ня.

май же кож на са ди ба – це ком плекс 
бу ді вель, які да ють уяв лен ня про особ-
ли вос ті ма те рі аль ної і ду хов ної куль-
ту ри ук ра їн ців се ред ньої Над дніп рян-
щи ни. дот ри му ю чись ар хі тек тур но- -
фун к ці о наль но го прин ци пу, ав то ри 
екс по зи ції праг ну ли до ці ліс нос ті й 
за вер ше нос ті кож но го гос по дарс тва.

без за пе реч ним ус пі хом об’єк тив но го 
від тво рен ня ма те рі аль них пам’яток 
бу ла по бу до ва пер шо го екс по на ту – дво-
ру се ред ня ка. все зроб ле но з ве ли кою 
лю бов’ю та іс то рич ною дос то вір ніс тю. 
са ди ба об не се на ти ном з од нос тул ко ви-
ми во ро та ми та пе ре ла зом. лі во руч 
фа са дом до пів дня роз мі ще на ха та, нав-
про ти “на очах” – над вір ня ко мо ра, у 
гли би ні дво ру – клу ня, пра во руч бі ля 
во ріт – по віт ка і саж із за го ном для 
ху до би. озе ле нен ня – кві ти, виш не вий 
са док, гру ша-  дич ка бі ля по ро га – на дає 
са ди бі при род ньо го виг ля ду. це вра-
жен ня до ся га єть ся та кож ві діб ра ни ми 
пам’ят ка ми на род ної ар хі тек ту ри та 
по си лю єть ся під час оз на йом лен ня з 
ін тер’єром ха ти.

твор ці му зею по ряд з ти по віс тю у 
цен трі ува ги зо се ре ди ли кра су, зруч-
ність та ко рис ність спо руд. І справ ді, 

ряд пам’яток на род ної ар хі тек ту ри в 
му зеї від по ві дає за яв ле ним кри те рі ям. 
це ха та за мож но го се ля ни на дру гої пол. 
хІх ст. (с. Єр ків ці пе ре яс лав- хмель-
ниць ко го р-ну), ха та се ред ня ка 60-х рр. 
хІх ст. (с. циб лі пе ре яс лав- хмель ниць-
ко го р-ну) до рес тав ра ції піс ля по же жі, 
ха та чин ба ря пер шої пол. хІх ст. (с. 
в’юни ще пе ре яс лав- хмель ниць ко го 
р-ну), ха та бон да ря дру гої пол. хІх ст. 
(с. в’юни ще пе ре яс лав- хмель ниць ко го 
р-ну), ко мо ра дру гої пол. хІх ст. (с. ко ма-
рів ка пе ре яс лав- хмель ниць ко го р-ну), 
цер ква св. ге ор гія 1876 р. (с. анд ру ші 
пе ре яс лав- хмель ниць ко го р-ну), цер-
ква Іва на бо гос ло ва 1606 р. (с. ост рій ки 
бі ло цер ків сько го р-ну), цер ква св. 
па рас ке ви дру гої пол. хІх ст. (с. в’юни-
ще пе ре яс лав- хмель ниць ко го р-ну) і 
ряд ін ших спо руд.

про те є кіль ка пам’яток, у яких не 
дотриманий кри те рій ти по вос ті: ха та 
за мож но го се ля ни на поч. хх ст. (с. гай-
шин пе ре яс лав- хмель ниць ко го р-ну), 
в якій по ру ше ні тра ди цій ні прин ци пи 
пла ну ван ня жит ла; ха та сіль сько го 
по па кін. хІх ст. (с. ру дя ків бо рис піль-
сько го р-ну), що не зов сім від по ві дає 
струк ту рі жит ла свя ще ни ка кін. хІх – 
поч. хх ст.

де віз: “Щоб бу ло кра си во” про хо див 
лей тмо ти вом при від тво рен ні ін тер’єру 
хат по ряд з іс то рич ною дос то вір ніс тю і 
ре гі о наль ною від по від ніс тю пам’яток 
на род ної ар хі тек ту ри пред ме там по бу-
ту та вжит ку. 

та ки ми є ін тер’єри хат се ред ня ка – 
за мож но го се ля ни на 60–70-х рр. 
хІх ст., які не суть об’єк тив ну ін фор-
ма цію про ре мес ла і про мис ли се ред-
ньої Над дніп рян щи ни, а са ме: осе лі 
тка ча, гон ча ра, бон да ря, гре бін ни ка. 

про стан на род ної ос ві ти в ук ра їн-
сько му се лі дру гої пол. хІх – поч. хх 
ст. да ють уяв лен ня рід кіс ні ори гі наль ні 
екс по на ти із цер ков но-  па ра фі яль ної 
шко ли, що да ту ють ся поч. хх ст.: клас-
на дош ка, пар ти, шкіль не при лад дя 
то що.

крім са диб, у екс по зи ції посіла своє 
міс це ти по ві пам’ят ки гро мад сько го 
сек то ру: цер кви, цер ков но-  па ра фі яль-
на шко ла, сіль ська уп ра ва, кор чма, 
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ши нок.
ав то ри ке ру ва лися ес те тич ни ми 

кри те рі я ми при від тво рен ні ук ра їн-
сько го се ла як са мо бут ньо го ком по зи-
цій но-  ху дож ньо го об ра зу, що ба зу єть-
ся на за са дах син те зу при ро ди і на род-
ної твор чос ті в ар хі тек ту рі де рев’яних 
спо руд, у де ко ра тив но- вжит ко во му та 
ін ших ви дах на род но го мис тец тва.

прик ро, що ок ре мі пам’ят ки гро-
мад сько го сек то ру роз мі ще но не так, як 
пе ред ба ча ло ся у пла ні за бу до ви ук ра-
їн сько го се ла. так, цер ква св. ге ор гія 
1768 р. (с. анд ру ші пе ре яс лав- хмель-
ниць ко го р-ну) вста нов ле на на око ли ці 
се ла на рів ни ні, пер спек ти ва її ог ля ду 
зак ри та га ма зе єм. кор чма поч. хІх ст. 
(м. пе ре яс лав- хмель ниць кий) роз мі-
ще на в за кут ку се ла, хоч заз ви чай ці 
спо ру ди бу ду ва ли ся у цен трі се ла. при-
чи ною та ких не точ нос тей є факт ви ді-
лен ня те ри то рії для бу дів ниц тва му зею 
у кіль ка ета пів.

ме то до ло гіч ною ос но вою по бу до ви 
екс по зи ції му зею став со ці аль но-  май-
но вий кри те рій. ад же й сьо год ні ніх то 
не за пе ре чуватиме, що різ ні май но ві 
стат ки впли ва ли на виг ляд са ди би, на 
кіль кість і роз мі ри гос по дар ських спо-
руд, якість ви ко рис та но го бу ді вель но-
го ма те рі а лу, кіль кість ре ма нен ту, на 
зов ніш нє офор млен ня, до мі нан ти 
са мої ха ти, а та кож і на від по від не 
умеб лю ван ня, на яв ність у ін тер’єрах 
пред ме тів по бу ту та вжит ку, їх якіс ні 
та кіль кіс ні ха рак те рис ти ки. та кі то го-
час ні іде о ло гіч ні ви мо ги є необ хід ною 
умо вою по бу до ви со ці аль но-  те ма тич-
ної са ди би як іс то рич но го об ра зу.

у му зеї від тво ре но подвір’я не за-
мож ної верс тви (бід ня ка, без зе мель ни-
ка, бід ної вдо ви). Як кон траст, ма є мо дві 
са ди би за мож них гос по да рів, мис лив-
ський бу ди нок кня зя гор ча ко ва, бу ди-
нок по мі щи ка поч. хІх ст. із с. во ронь-
ків бо рис піль сько го р-ну.

се ред ня лан ка пред став ле на дво ра-
ми сіль ських ре міс ни ків, які в біль шос-
ті ви пад ків мали се ред ній дос тат ок.

твор цям екс по зи ції вда лося до сяг ти 
то го, що кож на со ці аль на са ди ба дзер-
каль но ві доб ра жає ви роб ни чо-  е ко но-
міч ний рі вень кла со вих груп се лянс тва 

дру гої пол. хІх – поч. хх ст. та вда ло 
пе ре дає со ці аль ні кон трас ти. 

Наш му зей на ле жить до та ких, що 
реп ре зен ту ють до сить ве ли кий ча со-
вий про мі жок іс то рії, то му й іс то рич но-
 хро но ло гіч ний прин цип по бу до ви екс-
по зи ції ви ма гає де таль ної ува ги. твор ці 
му зею об ра ли ці ка вий і, як ви я ви лося 
зго дом, пра виль ний шлях: ство рен ня 
роз ді лу най дав ні шо го ча су, ма те рі а ли 
яко го гар мо ній но до пов ню ють ос нов ну 
ет ног ра фіч ну екс по зи цію му зе ю-  се ла. 
во на по чи на ла ся ре конс тру йо ва ни ми 
пам’ят ка ми ар хе о ло гії, ви яв ле ни ми в 
роз коп ках на пе ре яс лав сько му под-
ніп ров’ї, ли ше зго дом зба га ти лася 
ма те рі а ла ми особ ли во ці ка вих ар хе о-
ло гіч них по шу ків із те ри то рії усі єї 
ук ра ї ни. тут пред став ле ні ок ре мі ар хе-
о ло гіч ні об’єк ти, пе ре ве зе ні мо но лі том 
або ж ре конс тру йо ва ні. екс по зи ція у 
ці ло му дає уяв лен ня про пе ре біг іс то-
рич них та куль тур ниць ких про це сів, 
ві доб ра жає ма те рі аль не та ду хов не 
жит тя тих пле мен та на ро дів, які здав-
на жи ли на те ри то рії Над дніп рян щи ни, 
а най го лов ні ше, без по се ред ніх пред ків 
ук ра їн ців – ран ніх слов’ян та ру си чів- -
ук ра їн ців. ство рен ня роз ді лу “ма те рі-
аль на і ду хов на куль ту ра най дав ні шо го 
ча су” дає мож ли вість прос те жи ти 
тран сфор ма цію жит ла та ро дин но го 
вог ни ща, роз ви ток ре ме сел та про мис-
лів, ево лю цію ду хов но го жит тя, ви ник-
нен ня ві ру вань, зви ча їв та об ря дів.

ме тою екс по зи ції є де монс тра ція 
змі ни на род но го жит ла та до маш ньо го 
вог ни ща від пе рі о ду піз ньо го па ле о лі ту 
до ру бе жу хІх-хх ст., що ро бить ці ліс-
ним це згадане струк тур не ут во рен ня. 

для до сяг нен ня від чут тя ре аль ної 
дій снос ті бу ла про ве де на ве ли ка ро бо та 
зі ство рен ня ху дож ньо го об ра зу му зе-
ю-  се ла. до сить проб лем ним був ви бір 
міс ця, яке б від по ві да ло умо вам по се-
лен ня лю ди ни з най дав ні ших ча сів.

уро чи ще го ра, де роз мі ще ний му зей, 
– ви со ке пла то над уро чи ща ми дніп ра і 
тру бе жа. тут зна хо дять ся за лиш ки кур-
га нів епо хи брон зи, мо гиль ни ків та по се-
лень чер ня хів ської куль ту ри, дав ньо-
русь ко го се ли ща хVI I–XVI II ст. Че рез 
цю те ри то рію про хо ди ла су хо пут на час-
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ти на дніп ров сько го шля ху (“у гре ки”), 
яка збе рег ла ся до на ших ча сів і ста ла 
цен траль ною ву ли цею му зе ю-  се ла. 
кра є ви ди із цер ква ми в цен трі, віт ря ка-
ми і то по ля ми на око ли ці вже вик ли ка-
ють асо ці а ції з дав нім ук ра їн ським 
се лом. ве ли ка ува га при ді ля лася ство-
рен ню мік рок ра є ви дів ок ре мих са диб, в 
ос но ву яких ляг ли на род ні тра ди ції озе-
ле нен ня.

при про ек ту ван ні на ма га лися ура ху-
ва ти особ ли вос ті лан дшаф ту уро чи ща 
го ра, від сут ність у ньо му во дой мищ 
зу мо ви ла по я ву двох штуч них став ків, а 
нав ко ло них – від по від них мік рок ра є ви-
дів.

му зей іс нує вже 40 ро ків. пам’ят ки 
на род ної ар хі тек ту ри, зна ряд дя пра ці, 
гос по дар ські прис трої та ме ха ніз ми, 
пред ме ти по бу ту, ви ро би на род ної твор-
чос ті, що пе ре бу ва ли пев ний час у рід но-
му се ре до ви щі, пе ре ве зе ні й рес тав ро ва-
ні. 

Над хо дить час пов тор них рес тав ра-

цій них ро біт. ви ни кає заг ро за для від-
по від нос ті збе ре жен ня пам’яток, що 
про де монс тру ва ли від нов лю валь ні 
ро бо ти ос тан ніх ро ків, які про во ди лися 
си ла ми му зей них рес тав ра то рів. Із 
ко лек ти ву вже піш ли ті спе ці а ліс ти, які 
бу ду ва ли за на род ни ми бу ді вель ни ми 
тра ди ці я ми ха ти, гос по дар ські спо ру ди 
ще в 30-50-х ро ках хх ст., майс тру ва-
ли хат нє на чин ня, меб лі, зна ряд дя пра-
ці. про ек тна до ку мен та ція на ряд 
пам’яток на род ної ар хі тек ту ри ве деть-
ся на не на леж но му рів ні, не вис та чає 
ква лі фі ко ва них рес тав ра то рів, а та кож 
від сут ні кош ти в пов но му об ся зі для 
оп ла ти їхніх пос луг та для прид бан ня 
від по від них бу ді вель них ма те рі а лів. 
все це вик ли кає три во гу не ли ше за 
до лю пам’яток на род ної ар хі тек ту ри, а 
й за всі до сяг нен ня ма те рі аль ної і 
ду хов ної куль ту ри на шо го на ро ду, які 
зіб ра ні, збе рі га ють ся у фон дах та екс-
по ну ють ся у пе ре яс лав- хмель ниць ко-
му му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу-

роль музеЇв у розвитку та популЯризацІЇ 
автеНтиЧНих форм фольклору й НародНого 

мистецтва

Ñâ³òëàíà Êîëåñíèê (ì. Ê³ðîâîãðàä) 

сьо год ні ми все біль ше звер та є мось 
до сво го ми ну ло го – іс то рії, ре лі гії, 
на род но го по бу ту, зви ча їв, об ря дів, 
ві ру вань – до уяв лень на ших пред ків 
про при ро ду та бут тя. фоль клор та 
ет ног ра фія на бу ва ють ве ли кої по пу-
ляр нос ті се ред різ них верств на се лен-
ня, до шкіль них прог рам уве де но пред-
мет “На ро до знавс тво”. себ то, цим 
ас пек том ук ра їн ської куль ту ри зай ма-
ють ся вже на офі цій но му рів ні. хо ча 
дех то вба чає у та ко му яви щі щось ата-
віс тич не та прик лад не, на дає йо му дру-
го ряд но го зна чен ня. але ж, піз на ю чи 
се бе та свій рід, лю ди на діз на єть ся не 
ли ше про ми ну ле й су час не, а й прос те-
жує шлях у май бут нє.

“На род не мис тец тво – гли бин на кри-
ни ця, звід ки ми чер па є мо нат хнен ня 
жи ти, лю би ти, тво ри ти, си лу пе ре ко-
нан ня в іде а лах доб ра і ми ру. На род не 
мис тец тво – ду ша на ро ду, по ньо му 
мож на склас ти уяв лен ня про те, які ми 
є, які на ші іде а ли, упо до бан ня. На род не 
мис тец тво є, по су ті, ге но фон дом на шої 
ду хов нос ті, наг ро мад же ної про тя гом 
сто літь”, – зазначене в. пряд кою.

кі ро вог рад щи на – уні каль ний іс то-
рич ний центр ба га топ лас то вої куль ту-
ри, у якій знай шли ві доб ра жен ня ті бур-
хли ві со ці аль ні та ет но куль тур ні про це-
си, що від бу ва ли ся тут у да ле ко му 
ми ну ло му. На зазначеній те ри то рії 
знай де но за лиш ки три піль ських по се-
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лень кім ме рій ських, скіф ських, сар мат-
ських пле мен. ма те рі аль ні пам’ят ки 
(гли ня ний по суд, кам’яна та брон зо ва 
зброя, прик ра си тощо) цих на ро дів 
ма ють ба га то спіль них оз нак із ви ро ба-
ми ран ніх слов’ян, що з’яви лися тут піз-
ні ше.

у XV–XVII ст. зем лі су час ної кі ро-
вог рад щи ни вхо ди ли до скла ду воль-
нос тей вій ська за по розь ко го. Із сер. 
XVI IІ ст. від бу ва єть ся ак тив не за се лен-
ня цих те ри то рій пред став ни ка ми різ-
них на ці о наль нос тей, ут во рю ють ся вій-
сько ві по се лен ня. з’яв ля ють ся пе ре се-
лен ці з авс тро- у гор щи ни (сер би, хор ва-
ти, чор но гор ці, ма ке дон ці, мол да ва ни, 
бол га ри, гре ки, ал бан ці). ко ли в 1754–
1755 рр. бу ло спо руд же но фор те цю св. 
Єли са ве ти, цар ський уряд доз во лив 
осіс ти тут і ро сі я нам- роз коль ни кам. 
пред став ни ки різ них на ці о наль нос тей 
на ма га лися се ли тися ко ло ні я ми зад ля 
збе ре жен ня сво їх мо ви, зви ча їв, особ-
ли вос тей по бу ту, ре ме сел, про те все 
од но від бу ва лося вза є моп ро ник нен ня, 
вза є моз ба га чен ня різ них куль тур.

кі ро вог рад щи на – край та ла но ви тих 
лю дей. здав на тут по бу ту ва ли на род ні 
про мис ли як скла до ва час ти на гос по-
дар ської та куль тур ної ді яль нос ті пере-
се лен ців. особ ли во го роз вит ку на бу ли 
гон чарс тво, ви ши ван ня, ткац тво, пи сан-
карс тво, різь блен ня по де ре ву.

ви шив ка – один із різ но ви дів на род-
но го де ко ра тив но- у жит ко во го мис тец т-
ва, що здав на ві до мий у цьо му ре гі о ні. 
Ним зай ма ли ся жін ки різ них на ці о наль-
нос тей. ці ка во, що на руш ни ках із 
сучасної кі ро вог рад щи ни по ряд з ук ра-
їн ськи ми мо ти ва ми ба чи мо сти лі за ції 
кві тів під мол дав ські тра ди ції, зоб ра-
жен ня лю дей з ба ла лай ка ми чи бі ля 
са мо ва рів, ха рак тер ні для ро сій сько го 
на род но го мис тец тва. Най більш по ши-
ре ним був рос лин ний ор на мент, до во лі 
роз пов сюд же ною ви шив ка хрес ти ком, 
глад дю, за тя ган кою, стеб нів кою, за ни зу-
ван ням то що. у кож ній кі ро вог рад ській 
сіль ській ха ті є різ но бар вні ви ши ті руш-
ни ки, ска тер ти ни, сер вет ки, під зор ни ки, 
на во лоч ки, а у свят ко ві дні міс це ві жи те-
лі одя га ють ви ши ті со роч ки. для цих 
предметів одягу ха рак тер не ви ко рис-

тан ня чер во но го та чор но го, чер во но го та 
сі ро го ко льо рів, але до сить роз пов сюд-
же ним є ви ши ван ня й ін ши ми ко льо ра-
ми, особ ли во там, де від чу ва єть ся вплив 
мол дав ської та бол гар ської куль тур.

ду же ці ка вим є мис тец тво гон чарс-
тва. ар хе о ло ги ствер джу ють, що за по-
чат ку ва ли йо го в на шо му краї ще три-
піль ці (4000–2500 рр. до н. е.). три піль ські 
майс три лі пи ли гор щи ки, мис ки, гле чи-
ки, ков ші, прик ра ша ли їх ор на мен том із 
кіл, ова лів, смуг, спі ра лей, зоб ра жен ня-
ми тва рин і лю дей. ста тис тич ні да ні 
свід чать, що в хІх ст. най біль ши ми гон-
чар ни ми цен тра ми ни ніш ньої кі ро вог-
рад щи ни бу ли се ла ад жам ка, рів не, 
мо шо ри не, цвіт не, Іва нів ка, Но во ге ор гі-
їв ка та ін. особ ли во сла ви ли ся ви ро би 
гон ча рів цвіт но го (те пер олек сан дрів-
ський р-н кі ро вог рад ської обл.) – осе-
ред ку ви роб ниц тва по лив’яно го не роз-
ма льо ва но го по су ду. тут ви го тов ля ли 
чай ни ки, “тик ви”, гле чи ки, ку ман ці, 
ба риль ця, кух лі, мис ки, по лу мис ки, свіч-
ни ки, сіль нич ки, скар бон ки, фі гур ний 
по суд, іг раш ки та скуль птур ки. ви ро би 
об ли ва ли зе ле ною і жов тою по ли ва ми. 
ке ра мі ка із цвіт но го ви різ ня єть ся ла ко-
ніч ни ми від то че ни ми фор ма ми. Єди на її 
ок ра са – гру пи ре льєф них кіл та рів них 
заг либ лень (бо різ док), роз та шо ва них під 
він ця ми ви ро бу, що влас ти во та кож 
офор млен ню три піль ської ке ра мі ки. ці 
прос ті ре льєф ні оз до би ство рю ють світ-
ло ті ньо ву гру на гла день кій по вер хні 
по су ди ни, фак тур но зба га чу ють її. під-
по лив’яний роз пис з’явив ся на кі ро вог-
рад щи ні ли ше в 30-х рр. хх ст., піс ля 
нав чан ня гру пи міс це вих майс трів у 
с. опіш ня пол тав ської обл. в ук ра ї ні в 
се ре ди ні хх ст. сла ви ли ся ви ро би цвіт-
нян ських майс трів-  ма лю валь ни ків 
мар’яни сво ро би, ми хай ла пог ріб но го, 
ксе нії бур мій та ін. Най ві до мі ши ми 
скуль пто ра ми цьо го се ла в по во єн ний 
пе рі од бу ли ва силь ку че рен ко, агей 
кой да, ав рам ка бак. На жаль, на кі ро-
вог рад щи ні гон чарс тво май же за не па ло, 
то му при єм но від зна чи ти, що ос тан нім 
ча сом у кіль кох ра йо нах об лас ті (зок ре-
ма, у знам’янсь ко му та олек сан дрій-
сько му) в за галь но ос віт ніх шко лах та 
цен трах ди тя чої твор чос ті, на мис тець-
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ко му фа куль те ті кі ро вог рад сько го дер-
жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту ім. 
в. вин ни чен ка вик ла да чі та на род ні 
майс три пе ре да ють сек ре ти цьо го ре мес-
ла під рос та ю чо му по ко лін ню.

де ре во об роб ний та ін ші по діб ні про-
мис ли роз ви ва лися на пів но чі об лас ті, у 
лі со вій зо ні. здав на цей ре гі он сла вив ся 
ко ліс ни ка ми, стель ма ха ми, різь бя ра ми, 
меб ля ра ми, сто ля ра ми. се ред су час них 
майс трів ви різ ня ють ся сво єю май стер-
ніс тю: гри го рій пи ли пи шин із гай во-
рон сько го р-ну та ми хай ло гу са ров з 
доб ро ве лич ків сько го р-ну – твор ці чу до-
вих меб лів, ба ре льє фів, скуль пту ри; 
ти мо фій пруд кун з доб ро ве лич ків сько-
го р-ну, що ви го тов ляє му зич ні інс тру-
мен ти, пряд ки, ку же лі, скри ні, мис ни ки, 
ко лис ки; во ло ди мир вєл ков з с. пер воз-
ва нів ка кі ро вог рад сько го р-ну, що од на-
ко во вір ту оз но ви го тов ляє і меб лі будь- 
я ких роз мі рів, і мі ні а тю ри з де ре ва 
(скуль пту ри ку ми та ку ма, пів ня на ти ну 
се ред гле чи ків, чор та, слов’янсь ких 
мі фіч них пер со на жів то що).

ткац тво в краї на бу ло роз вит ку в 
XVI I I–хІх ст. під впли вом бол гар ських 
та мол дав ських пе ре се лен ців. у хІх ст. 
вже іс ну ва ло кіль ка ткаць ких ар ті лей 
та проц ві та ло ін ди ві ду аль не ви роб ниц-
тво. у 1872 р. вов ня ні до мот ка ні ви ро би 
віль шан ських бол гар (із сучасної кі ро-
вог рад щи ни) екс по ну ва ли ся на по лі-
тех ніч ній вис тав ці в мос кві бу ли до сить 
по ці но ва ні. у 1929 р. майс три ні- ки ли-
мар ни ці із с. лип няж ка доб ро ве лич ків-
сько го р-ну ор га ні зу ва ли ар тіль “Чер-
во ний ки лим”, що спе ці а лі зу ва ла ся на 
ви го тов лен ні гла день ких дво біч них 
ки ли мів. сьо год ні тра ди ції цьо го ре мес-
ла про дов жу ють лип нязь кі ки ли мар ни-
ці а. вов чен ко, м. бур ша, л. Юфе ро ва 
та майс три ні із різ них ра йо нів кі ро вог-
рад щи ни, по ши ре не ін ди ві ду аль не 
ви роб ниц тво ки ли мо вих ви ро бів. На був 
роз вит ку та кий різ но вид ткац тва, як 
ви го тов лен ня го бе ле нів. ос тан нім ча сом 
ста ло ві до мим ім’я майс три ні олек сан-
дри прен ко, що жи ве в кі ро вог ра ді й 
очо лює гур ток “ки ли марс тво” в ди тя-
чо- ю наць ко му цен т рі. Не од но ра зо во її 
на го род жу ва ли на все ук ра їн сько му та 
міс це во му рів нях за ро бо ту з під рос та-

ю чим по ко лін ням та дос ко на лі тво ри.
ці ка вим ви да єть ся і мис тец тво 

пи сан карс тва кі ро вог рад щи ни, що ввіб-
ра ло в се бе ба га то ві ко ві тра ди ції різ них 
на ці о наль нос тей. Най кра щі пи сан ки 
ви роб ля ють у віль шан сько му, онуф рі-
їв сько му, до лин сько му р-нах. 

На жаль, у наш час ма ло за ли ши лося 
майс трів, які ви го тов ля ють ви ро би із 
со ло ми та ло зи, хоч і в цьо го про мис лу 
дав ні ко ре ні. збе рі га ють йо го сек ре ти 
зде біль шо го ен ту зі ас ти. світ ла на піс ко-
ва із села Но ва пра га олек сан дрій сько-
го р-ну са ма ті шить ша ну валь ни ків сво-
ї ми ви ро ба ми і вод но час нав чає цьо му 
ре мес лу сіль ських діт ла хів у міс це во му 
бу дин ку твор чос ті. тра ди цій ні ко ши ки 
та ін ші ви ро би з ло зи та со ло ми до сі 
ви го тов ля ють у с. ус ти нів ка. при кі ро-
вог рад ській місь кій стан ції юних тех ні-
ків фун кці о нує гур ток, чле ни яко го 
ра зом з ке рів ни ка ми ла ри сою Яки ма-
хою та алою дем чук ство рю ють чу до ві 
пан но та ком по зи ції із со ло ми. 

ос тан нім ча сом у об лас ті на бу ли 
по ши рен ня та кі не ха рак тер ні для кра-
йо вих тра ди цій них ре ме сел ви ди на род-
но го мис тец тва, як об’єм на ап лі ка ція, 
ви ти нан ки, ба тик.

Як ба чи мо, лю ди, ос мис лю ю чи світ, 
йо го яви ща, праг нуть їхнього ес те тич-
но го ві доб ра жен ня, а майс три, ви ко рис-
то ву ю чи пам’ять ві ків, збе рі га ю чи тра-
ди ції, тво рять су час не мис тец тво.

му зей як осе ре док ду хов нос ті не 
мо же за ли ша ти ся ос то ронь. Як що в 
му зе ях об ра зот вор чо го мис тец тва ува-
га ак цен ту єть ся на ес те тич но му зна-
чен ні тво рів на род них мит ців, то для 
кра єз нав чо го му зею во ни пос та ють 
перш за все як сус піль не яви ще, пам’ят-
ки іс то рії та куль ту ри.

у фон дах кі ро вог рад сько го об лас-
но го кра єз нав чо го му зею зна хо дять ся 
ви ши ті руш ни ки, на ці о наль не вбран ня 
різ них на ро дів, що про жи ва ли на цій 
те ри то рії (особ ли во цін ною є ко лек ція 
бол гар сько го одя гу хІх–хх ст.), зна-
ряд дя пра ці, ви ро би на род них уміль ців 
то що. але пам’ятай мо, що му зей – це 
не прос то схо ви ще ма те рі аль них 
пам’яток іс то рії та куль ту ри. то му ми 
праг не мо як на йе фек тив ні ше ви ко рис-
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то ву ва ти власні фон ди для дос лід ниць-
кої, екс по зи цій ної, ви хов ної та прос-
віт ниць кої ді яль нос ті.

в екс по зи ції “краю мій” пос тій ни-
ми екс по на та ми є ет ног ра фіч ні пред-
ме ти, котрі ілюс тру ють весь про цес 
за се лен ня на шо го ба га то на ці о наль но-
го краю. На жаль, брак екс по зи цій ної 
пло щі не дає змо ги наразі ство ри ти 
ок ре му ет ног ра фіч ну вис тав ку, але 
та кий за дум іс нує.

вра хо ву ю чи те, нас кіль ки ці ка вою та 
не об хід ною для пред став ни ків різ них 
ві ко вих ка те го рій є сфе ра мис тец тва, 
пов’яза на зі зви ча я ми, об ря да ми, на род-
ни ми про мис ла ми, екс кур со во ди на у ко-
во- ос віт ньо го від ді лу про во дять бе сі ди з 
ви ко рис тан ням му зей них пред ме тів у 
нав чаль них зак ла дах та різ них ор га ні-
за ці ях за те ма ми: “ук ра їн ська ха та”, 
“свя та та об ря ди на шо го на ро ду”, “за се-
лен ня на шо го краю у XVI II ст.” то що.

спів ро біт ни ки му зею ор га ні зо ву-
ють пе ре сув ні вис тав ки, що де монс-
тру ють особ ли вос ті на шо го ре гі о ну під 
час про ве ден ня все ук ра їн ських ог ля-
дів на род ної твор чос ті (1999 р., 2001 р., 
2004 р.), все ук ра їн ської ак ції “мис тец-
тво од но го се ла”, все ук ра їн ських вис-
та вок “ре гі о ни ук ра ї ни про по ну ють” 
то що. ме тою та ких за хо дів є про па гу-
ван ня твор чос ті на род них майс трів 
кі ро вог рад щи ни. та кож що річ но ство-
рю ють ся пе ре сув ні вис тав ки з ви ко-
рис тан ням ет ног ра фіч них ма те рі а лів 
ми ну ло го та су час нос ті до по дій об лас-
но го мас шта бу, та ких, як фес ти валь 
во каль но- хо ро во го мис тец тва “ка ли-
но вий спів”, свя то ду хов но го спі ву 
“мо люсь за те бе, ук ра ї но”, свя то 
ко заць кої сла ви, тиж день на ці о наль-
них куль тур. тіс но спів пра цю ю чи з 
ме то дис та ми об лас но го цен тру на род-
ної твор чос ті, му зей ни ки відкривають 
но ві іме на на род них мит ців, сти му лю-
ють їх ню твор чість.

у квіт ні 2004 р., під час від крит тя 
се зо ну ди тя чої фі лар мо нії у при мі щен ні 
об лас ної фі лар мо нії ді я ла вис тав ка “Не 
цу рай мо ся, приз на вай мо ся...”, прис вя-
че на ук ра їн ським об ря дам та зви ча ям 
зи мо во го та літ ньо го пе рі о дів.

особ ли ве міс це в му зей ній екс по зи-

цій ній сфе рі зай має цикл пер со наль них 
вис та вок тво рів на род них майс трів, який 
бу ло під го тов ле но піс ля твор чо го зві ту 
кі ро вог рад ської об лас ті в ки є ві в 2001 р. 
від ві ду ва чі про тя гом 2001–2002 рр. змог-
ли більш де таль но оз на йо ми тися із твор-
чіс тю тих мит ців, які особ ли во їм спо до-
ба лися, але бу ли пред став ле ні на за галь-
ній вис тав ці ли ше 1–5 тво ра ми.

фор мою спів пра ці му зей ни ків та 
на род них майс трів є уз год жен ня 
сю же тів май бут ніх тво рів з ав то ра ми у 
від по від нос ті до пла ну ван ня вис тав ко-
вої ро бо ти. тоб то му зей зна йо мить 
мит ців зі сво ї ми пла на ми на рік, і во ни 
ство рю ють са ме ті ре чі, що бу дуть екс-
по ну ва ти ся під час му зей них за хо дів. 
так, для об лас но го свя та ко заць кої 
сла ви ви ши валь ни ця із с. знам’ян ка р. 
ай ва зов ська під го ту ва ла кіль ка пан но 
за ко заць ки ми мо ти ва ми, о. алек сан-
дро ва з кі ро вог ра да ви го то ви ла пан но 
за тех ні кою ба тик, прис вя че не бит ві 
під бе рес теч ком; для твор чих ог ля дів 
у ки є ві ви ши валь ни ця І. ко ва лен ко з 
кі ро вог ра да ство ри ла 6 пан но за скіф-
ськи ми мо ти ва ми, а м. Яв ту шен ко зі 
знам’янсь ко го р ну під го ту вав ці лу 
ко лек цію слов’янсь ких мі фо ло гіч них 
пер со на жів з ке ра мі ки; до 250-річ чя 
кі ро вог ра да спів ро біт ни ця від ді лу 
при ро ди на шо го му зею Н. за ва лій зро-
би ла кіль ка пан но за тех ні кою ба тик, 
що зго дом екс по ну ва ли ся на вис тав ці 
до між на род но го дня му зе їв та ввій-
дуть до юві лей ної вис тав ки (ве ре сень 
2004 р.), прис вя че ній іс то рії та сьо го-
ден ню міс та. 

ве ли ко го ре зо нан су на бу ла екс по зи-
ція, у якій де монс тру ва ло ся по над 300 
ви ши тих на род них руш ни ків із різ них 
ку точ ків об лас ті. ор га ні зо ва на во на бу ла 
об лас ним кра єз нав чим му зе єм спіль но 
з від ді лом ху дож ньої та тех ніч ної твор-
чос ті про фе сій но- тех ніч них нав чаль них 
зак ла дів при уп рав лін ні ос ві ти обл дер-
жад мі ніс тра ції. 

до все ук ра їн сько го свя та те ат раль-
но го мис тец тва “ве рес не ві са моц ві ти” 
(ве ре сень 2004 р.) об лас ний кра єз нав-
чий му зей зап ла ну вав від кри ти у сво їй 
фі лії, за по від ни ку- му зеї І. к. то бі ле ви ча 
(І. кар пен ка- ка ро го) “ху тір На дія”, 

роль мУЗеЇв У роЗвИткУ та попУлЯрИЗацІЇ автентИЧнИХ Форм ФольклорУ
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с. колеснИк

му зей іс то рії ук ра їн сько го хо ре ог ра фіч-
но го мис тец тва. май бут ня екс по зи ція 
спри я ти ме прос те жен ню зв’яз ку від-
род жен ня ук ра їн ської сце ніч ної хо ре ог-
ра фії із твор чіс тю ко ри фе їв ук ра їн сько-
го те ат ру, із роз вит ком ук ра їн сько го 
тан цю на кі ро вог рад щи ні. 

ок рім екс по зи цій ної ді яль нос ті, 
об лас ний кра єз нав чий му зей ро бить 
ак цент на ме то дич ній та кон суль та-
тив ній ро бо ті. од ні єю з ос тан ніх ме то-
дич них роз ро бок є “ме то дич ні ре ко-
мен да ції зі ство рен ня екс по зи ції на род-
но го мис тец тва та ху дож ніх про мис лів 
у му зе ях різ них форм влас нос ті”, під-
го тов ле на спе ці а ліс та ми ор га ні за цій-
но- ме то дич но го від ді лу. у ба га тьох 
му зе ях об лас ті іс ну ють ет ног ра фіч ні 
та ху дож ні від ді ли, тож зга да ні ме то-
дич ні ре ко мен да ції ста нуть їм у при го-
ді. 

до во лі час то на род ні майс три звер-
тають ся за кон суль та ці я ми до му зей них 
пра ців ни ків що до зна чен ня ста ро вин ної 
сим во лі ки, що збе рег ла ся і ви ко рис то-
ву єть ся у су час них тво рах. Їм до по ма га-
ють сво ї ми роз’яс нен ня ми й спе ці а ліс ти 
в га лу зі ет ног ра фії з кі ро вог рад сько го 
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту 
ім. в. вин ни чен ка, зна йом лять зі зраз-
ка ми на род ної твор чос ті ми ну лих ча сів. 

Не од но ра зо во пра ців ни ків об лас но го 
кра єз нав чо го му зею зап ро шу ва ли до 
учас ті в об лас них се мі на рах, прис вя че-
них збе ре жен ню на род них тра ди цій, 
су час но му роз вит ку на род но го мис тец-
тва, на род них про мис лів. та кі се мі на ри 
про во ди ли ся для ке рів ни ків фоль клор-
них ко лек ти вів об лас ті. Не що дав но на 
од но му з них спів ро біт ни ця му зею о. 
гри ца йо ва ви го ло си ла до по відь на те му 
“ме то ди ка вив чен ня та ви ко рис тан ня 
на род но го сце ніч но го одя гу в прак ти ці 
ама тор ських фоль клор них ко лек ти вів”. 

у фон дах му зею про тя гом ос тан ньо-
го ча су з’яви лося ба га то різ но ма ніт них 
тво рів на род них майс трів, по да ро ва них 
ав то ра ми із вдяч ніс тю за спів пра цю і 
ро зу мін ня. у 2004 р. до 250-річ чя кі ро-
вог ра да че рез за со би ма со вої ін фор ма ції 
ми ого ло си ли ак цію “по да руй му зею 
екс по нат”. се ред пред ме тів, що на дій-
шли, бу ли й ро бо ти майс три ні Н. бре ди-

хі ної – ви ши ті пан но. у від ді лі фон дів 
ство ре на й пос тій но по пов ню єть ся кар-
то те ка твор ців на род но го мис тец тва 
об лас ті, якою ко рис ту ють ся спе ці а ліс ти 
му зею при ство рен ні но вих екс по зи цій, 
для дос лід ниць кої ро бо ти. 

для на у ко вих по шу ків у му зеї ство-
ре ні гар ні умо ви. Не од но ра зо во му зей ні 
пра ців ни ки звер та ли ся до дос лід жен ня 
ок ре мих тво рів та ко лек цій із його фон-
до вої збір ки (нап рик лад, т. гри гор’єва 
“ук ра їн ський ви ши тий руш ник у фон-
до вих зіб ран нях му зею”, с. ко лес ник 
“На род ні ху дож ні про мис ли кі ро вог-
рад щи ни”, п. ри бал ко “бол гар ська 
пи сан ка (до іс то рії ко лек ції пи са нок в. 
Яст ре бо ва)” та “пам’ят ки куль ту ри і 
по бу ту бол гар ських по се лень кі ро вог-
рад щи ни у фон дах кі ро вог рад сько го 
об лас но го кра єз нав чо го му зею”, г. сту-
жук “Чер во на кра шан ка”, в. мо мот 
“вне сок са мо ді яль них тан цю валь них 
ко лек ти вів м. кі ро вог ра да в роз ви ток 
куль тур них зв’яз ків ук ра ї ни із за ру-
біж ни ми кра ї на ми із се ре ди ни XX ст.” 
то що). ця ро бо та має ве ли кі пер спек ти-
ви в май бут ньо му.

до пла нів за нять з му зе єз навс тва 
для спів ро біт ни ків му зею що ро ку вво-
дять ся те ми, пов’яза ні з ет ног ра фі єю. у 
2004 р. екс кур со вод на у ко во- ос віт ньо го 
від ді лу г. сту жук вис ту пи ла з до по від-
дю “гон чарс тво на кі ро вог рад щи ні”, 
пла ну ва ло ся про ве ден ня май стер- кла-
су з ке ра мі ки в май стер ні ко лек ці о не ра 
в. На гор но го, який з ча сом пе ре дасть 
му зею час ти ну сво єї ко лек ції.

по пу ля ри зу ю чи на род не мис тец тво, 
об лас ний кра єз нав чий му зей бе ре 
актив ну участь у ство рен ні бук ле тів та 
ін ших ви дань за зга да ною те ма ти кою, 
роз мі щує ін фор ма цію про ху дож ні про-
мис ли та на род них майс трів на веб- 
сто рін ці в Ін тер не ті. пла ну єть ся та кож 
участь у ство рен ні комп’ютер них та 
муль ти ме дій них прог рам, прис вя че них 
роз вит ку на род но го мис тец тва на кі ро-
вог рад щи ні. 

об лас ний кра єз нав чий му зей спів-
пра цює з різ ни ми ор га ні за ці я ми, ок ре-
ми ми майс тра ми, під три му ю чи роз ви ток 
су час но го на род но го мис тец тва, де монс-
т ру ю чи жи ву чість на род них тра ди цій, 
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зна йом ля чи су час ни ків із на ши ми та ла-
но ви ти ми зем ля ка ми, до по ма га ю чи їм. 

му зеї – це скар бни ці пам’яті, іс то-
рії у різ них їх фор мах і про я вах, во ни 
до по ма га ють лю дям від чу ти зв’язок 
ча сів, на ро дів, по ко лінь. у них ожи ває 
ми ну ле, ві доб ра же ні твор чий по шук 
віт чиз ня них мит ців, жит тя зви чай них 
кі ро вог рад ців у їх пов сяк ден них тур-
бо тах, лю бов до рід но го краю, склад-
ність іс то рич но го роз вит ку сус пільс-
тва.

_______________ 
1. за кон ук ра ї ни “про охо ро ну куль тур ної 

спад щи ни”.
2. пос та но ва ка бі не ту мі ніс трів ук ра ї ни 

від 06.08.2003 № 1235 “про зат вер джен ня дер-
жав ної прог ра ми роз вит ку куль ту ри на пе рі од 
до 2007 ро ку”. 

3. пос та но ва ка бі не ту мі ніс трів ук ра ї ни від 
20.07.2000 № 1147 “про зат вер джен ня по ло-
жен ня про му зей ний фонд ук ра ї ни”.

4. пос та но ва ка бі не ту мі ніс трів ук ра ї ни 

від 30.03.2002 № 442 “про зат вер джен ня прог-
ра ми роз вит ку му зей ної спра ви на пе рі од до 
2005 ро ку”.

5. об лас на прог ра ма роз вит ку куль ту ри на 
2003–2004 рр.

6. прог ра ма ін фор ма ти за ції га лу зі “куль-
ту ра і мис тец тво” кі ро вог рад ської об лас ті на 
пе рі од до 2005 р.

7. прог ра ма роз вит ку му зей ної спра ви в 
кі ро вог рад ській об лас ті на пе рі од до 2005 р.

8. Іс то рія міст і сіл кі ро вог рад ської об лас ті 
ук ра їн ської рср. – к., 1972.

9. ла щук Ю. тра ди цій ні цен три на род но го 
мис тец тва // Нте. – 1978. – № 3.

10. ти щен ко а. ке ра ми ка Юж ной ру си и 
ук ра и ны вто рой по ло ви ны хІ І– хVІ ІІ ве ков. – 
к., 1982.

11. дан чен ко л. На род на ке ра мі ка се ред ньо-
го под ніп ров’я. – к., 1974.

12. бо сий о., ха ри то нов г. Ча рів ний круг. – 
кі ро вог рад, 1993.

13. бар ви рід но го краю. бук лет. – 2001.
14. обе рі гай мо ху дож ні тра ди ції // со ці а ліс-

тич на куль ту ра. – 1989. – № 4.

роль мУЗеЇв У роЗвИткУ та попУлЯрИЗацІЇ автентИЧнИХ Форм ФольклорУ

орНамеНтоваНІ Ярма з подІллЯ

ªâãåí³ÿ Êîñàê³âñüêà, Â³êòîð Êîñàê³âñüêèé  (ì. Â³ííèöÿ)

Ще в не да ле ко му ми ну ло му яр мо 
бу ло од ні єю з най не об хід ні ших ре чей у 
гос по дарс тві ук ра їн сько го се ля ни на. 
без ньо го не об хо див ся та кож жо ден 
чу мак.

На жаль, ет ног ра фіч ної лі те ра ту ри 
про цей пред мет до сить не ба га то. Єди-
ною уза галь ню ю чою пра цею є ма те рі-
а ли, опуб лі ко ва ні Н. заг ла дою в 1929 р. 
у дру го му ви пус ку “ма те рі а лів до 
ет но ло гії” 1.

сьо год ні яр ма з по діл ля збе рі га ють-
ся у різ них му зе ях на шої дер жа ви. так, 
ли ше в дер жав но му му зеї на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни їх 
дев’ять. з них чо ти ри ор на мен то ва ні: 
два яр ма із с. лу ги Че чель ниць ко го 

р-ну (дм-4112, дм-4113) та два з 
то маш піль сько го р-ну (дм-4599, 
дм-4560) він ниць кої обл. два яр ма (з 
пі щан сько го та жме рин сько го р-нів) 
збе рі га ють ся у він ниць ко му об лас но му 
кра єз нав чо му му зеї.

ор на мен то ва ні яр ма бу ли по ши ре ні 
та кож у ін ших ре гі о нах ук ра ї ни. так, у 
му зеї І. гон ча ра збе рі га ють ся різь бле ні 
яр ма з Чер ка щи ни. а в дер жав но му 
му зеї ук ра їн сько го на род но го де ко ра-
тив но го мис тец тва екс по ну єть ся ор на-
мен то ва не яр мо із с. сун ки, що на Чер ка-
щи ні.

два яр ма, прик ра ше ні різь блен ням, 
ви яв ле ні на ми під час ет ног ра фіч ної 
екс пе ди ції до смт Че чель ник, що на пів-
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Є. косакІвська, в. косакІвськИй

ден но му схо ді він нич чи ни (рис. 1; 2).
Яр ма з по діл ля скла да ють ся з 

ву ти ці (вер хня час ти на) та під гор ли ці 
(ниж ня час ти на), які з’єд ну ють ся 
дво ма сніз ка ми та дво ма за ніз ка ми. з 
ві єм во за яр мо з’єд ну єть ся за до по-
мо гою кіль ця, яке ви го тов ля ло ся з 
де ре ва (ло зи), шкі ри або ме та лу 2. 
різь бою прик ра ше на в ос нов но му 
вер хня час ти на ву ти ці. Н. заг ла да 
по дає та кож наз ви ок ре мих час тин 
ву ти ці: ча шо ви на (їх дві), по лич ка, 
при пір (їх та кож два), го луб ник (от вір 
для при вою) та пи ка (лі вий і пра вий 

кін ці ву ти ці) 3.
Яр ма, що збе рі га ють ся у му зе ях 

укра ї ни, зде біль шо го не ма ють ав то-
рів, а час їх ство рен ня об ме жу єть ся 
дру гою по л. хІх – по ч. хх ст. у сво їй 
пуб лі ка ції Н. заг ла да зга дує іме на 
майс трів, які ви го тов ля ли яр ма в с. оза-
рин цях на він нич чи ні: фе дір ста нис-
лав чин, Яків ку лі вар та гав ри ло во зін-
ський.

Нам вда ло ся зус трі ти ся і пос піл ку-
ва ти ся з майс тром із Че чель ни ка – 
ко ліс ни ком ва си лем йо си по ви чем, 
1915 р. н. він ще ро ків з де сять на зад 

рис. 1. ор на мен то ва не яр мо з Че чель ни ка.

рис. 2. ор на мен то ва не яр мо з Че чель ни ка.ІМ
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ви го то вив яр мо для од но го во ла. крім 
то го, він і за раз ви го тов ляє во зи, ко ле-
са, діж ки та ін ші ви ро би з де ре ва. цьо-
му ре мес лу чо ло вік нав чив ся у ро ки 
дру гої сві то вої вій ни від гу цо ла ан то-
на пет ро ви ча, жи те ля с. лу ги, який на 
той час пра цю вав у ліс ниц тві с. дох но 
Че чель ниць ко го р-ну, майс тру ю чи там 
яр ма, ко ле са та во зи. На той час ба га то 
ярем ви го тов ля ли в су сід ніх се лах лу ги 
та вер бка 4. два ета пи їх ви го тов лен ня 
про де монс тро ва но кіль ко ма ілюс тра ці-
я ми в ма те рі а лі г. алек сан дро ви ча про 
де ре во об роб ний про ми сел у по діль-
ській гу бер нії 5.

Яр ма з Че чель ни ка прик ра ше ні ге о-
мет рич ним ор на мен том, який ви ко на но 
плас ким кон тур ним різь блен ням. го лов-
ни ми еле мен та ми ві зе рун ку є хви ляс та 
лі нія, квад рат з ко сим хрес том у се ре ди-
ні, “со сон ка”, ряд ки ром бів то що.

у по діль ській на род ній ор на мен ти-
ці хви ляс та лі нія на зи ва єть ся “кри-
вуль кою” або “ву жем”. пам’ята ю чи, 
що в на род ній сим во лі ці вуж вва жа-
єть ся охо рон цем до маш ньої ху до би, 
мож на зро би ти вис но вок, що йо го сим-
во ліч не зоб ра жен ня на яр мі є ціл ком 
вип рав да ним. під твер джен ня дум ки 
про те, що вуж є охо рон цем до маш ніх 
тва рин, зус трі ча є мо в ба га тьох ле ген-
дах та пе ре ка зах з по діл ля. у то му ж 
Че чель ни ку за пи са но кіль ка та ких 
ле генд і пе ре ка зів про до по мо гу ву жів. 
за по вір’ями, які по бу ту ють тут і сьо-
год ні, ко ро ва мо же на ро ди ти ву жа 
са ма або при пус ти ти чу жо го. Най час-
ті ше вуж жи ве в хлі ві бі ля ко ро ви. до 
та кої ко ро ви ніх то не прис ту пить. у 
неї жод на відь ма не від бе ре мо ло ко 6.

тож імо вір но, що зоб ра же ні на яр мі 
хви ляс ті лі нії – це ву жі, які охо ро ня ли 
во лів у по лі та в до ро зі під час да ле ких 
ман дрі вок чу ма ків.

з ви ко рис тан ням ярем та кож 
пов’яза но ряд по вір’їв. зок ре ма: яр мо 
не мож на від да ва ти з дво ру, бо бу де 
зле. йо го мож на ли ше про да ти 7. Ярмо 
не мож на ви ки ну ти, по ру ба ти або спа-
ли ти, бо бу де зле. “жін ка вми ра ла 
ста ра, не мог ла умер ти, зні ма ли яр мо і 
кла ли їй під го ло ву, щоб во на лег ко 
вмер ла” 8. “ко ли є ста ре яр мо або 

но ве, але пе ре ла ма ло ся, то не сут йо го 
в річ ку, хай со бі пли не. Не мож на яр ма 
па ли ти, бо як спа лит, то не мо же вмер-
ти; вми ра – ну ні як не мо же вмер ти: то 
кла дуть йо му яр мо під го ло ву. аж то ді 
він уми рає. а на річ ку то го пус ка ют, 
щоб лег ше хо ди ти би кам у дру гім 
яр мі” 9.

са ме та кі по вір’я пос при я ли то му, 
що яр ма збе рі га ють ся у гос по дарс тві 
ба га тьох се лян і сьо год ні, на віть ко ли 
ті, хто їх ви ко рис то ву вав, вже дав но 
по мер ли. та ке яви ще ми спос те рі га ли 
в Че чель ни ку. гос по да рі ви яв ле них 
на ми ярем по мер ли ще в 30-х рр. хх 
ст., а їх ні вну ки їх збе рі га ють вдо ма і 
до ни ні. 

от же, ор на мен то ва не яр мо як 
му зей ний пред мет є над зви чай но ці ка-
вою річ чю, особ ли во в по єд нан ні із різ-
но ма ніт ною ін фор ма ці єю, по чер пну тою 
в ет ног ра фіч них екс пе ди ці ях та з на у-
ко вої лі те ра ту ри. 

_______________ 
1 заг ла да Н. Яр мо // ма те рі а ли до ет но ло гії. 

– к., 1929. – вип. ІІ. – с. 11–45.
2 по льо ві за пи си ав то рів 20 січ ня 2003 р. від 

ко ліс ни ка ва си ля йо си по ви ча, 1915 р. н. , жи те-
ля смт Че чель ник він ниць кої обл.

3 заг ла да Н. заз нач. пра ця. – с. 11. – рис. 
1.

4 по льо ві за пи си ав то рів 20 січ ня 2003 р. від 
ко ліс ни ка ва си ля йо си по ви ча, 1915 р. н., жи те-
ля смт Че чель ник він ниць кої обл.

5 алек сан дро вич г. кус тар ные де ре во дель-
ные про мыс лы в по доль ской гу бер нии // кус-
тар ные про мыс лы по доль ской гу бер нии. – к., 
1916. – с. 579, 580.

6 ко са ків ський в. ле ген ди та пе ре ка зи на 
пів ден но- схід но му по діл лі // На у ко ві за пис-
ки він ниць ко го дер жав но го пе да го гіч но го уні-
вер си те ту іме ні ми хай ла ко цю бин сько го. вип. 
6. се рія: Іс то рія: зб. на ук. пр. – він ни ця, 2003. 
– с. 181.

7 по льо ві за пи си ав то рів 21 січ ня 2003 р. від 
за го род нюк га ли ни пет рів ни, 1930 р.н., жи тель-
ки смт Че чель ник він ниць кої обл.

8 по льо ві за пи си ав то рів 20 січ ня 2003 р. 
від ко ліс ни ка ва си ля йо си по ви ча, 1915 р. н., 
жи те ля смт Че чель ник він ниць кої обл.

9 заг ла да Н. заз нач. пра ця. – с. 21. 

орнаментованІ Ярма З подІллЯ

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



102

наУкове вИданнЯ

од ним із нап рям ків ро бо ти на у ко во- -
дос лід но го від ді лу му зею є по льо ві дос-
лід жен ня. во ни орі єн ту ють при ство-
рен ні екс по зи ції, а та кож під час під го-
тов ки на род них свят, у то му чис лі – 
ка лен дар них. ви яв лен ня но вих етног-
ра фіч них фак тів та їх усе біч ний ана ліз 
дає мож ли вість виз на чи ти особ ли вос ті 
фор му ван ня та роз вит ку сві то гляд них 
уяв лень і пов’яза них з ни ми ві ру вань 
ук ра їн сько го на ро ду. 

по да ні ма те рі а ли сто су ють ся Чер ні-
гів щи ни, яка роз та шо ва на на пів но чі 
лі во бе реж ної ук ра ї ни. во ни є ре зуль-
та том по льо вих екс пе ди цій, здій сне них 
ав то ром у 2002–2004 рр. для ана лі зу 
об ра но свя та вес ня но-  літ ньо го цик лу, 
які пов’яза ні із про буд жен ням при ро ди 
та ак тив ною зем ле роб ською ді яль ніс тю 
лю ди ни. 

со рок свя тих, або, як на Чер ні гів-
щи ні ка жуть, со ро ки від зна ча ють 
22 бе рез ня. для свя та ха рак тер не по єд-
нан ня двох зна ко вих еле мен тів: чис ла 
40 (від по від но до со ро ка свя тих му че ни-
ків) та со ро ки – пта ши ни, яка жи ве 
по руч із люд ськи ми осе ля ми. у цей день 
у кож ній ро ди ні го ту ва ли ри ту аль ну 
стра ву – ва ре ни ки, кіль кіс тю 40 штук. 
у с. пе ре люб ко рю ків сько го р-ну крім 
цьо го ще ва ри ли 40 яєць та вик ла да ли 
на по ли цю 40 “бульб”, з них по чи на ли 
са ди ти го род 1. Що до со ро ки, на со рок 
свя тих во на має при нес ти 40 гі ло чок 
для сво го гніз да, ще ка жуть: “во на в 
цей день мос те куб ло”. у с. кос то боб рів 
се ме нів сько го р-ну на со ро ки пек ли 
спе ці аль ні ка ла чі. Їх кри ши ли і роз ки-
да ли пта хам, “щоб не чі па ли го ро да” 2.

свя то хрес тя зна ме нує по ло ви ну 
пос ту. На ньо го пек ли спе ці аль ні ви ро би 
із тіс та – “хре щи ки”, які збе рі га ли на 
по ку ті, за іко на ми, у зер ні чи бо рош ні. 
ко ли при хо ди ла по ра сі я ти, хрес ти бра-
ли на по ле і з ни ми по чи на ли ро бо ту: 
за ко пу ва ли на ни ві, куш ту ва ли са мі та 

да ва ли ху до бі. цьо го дня та кож зга ду-
ва ли про пта шок. На Нов го род-  сі вер-
щи ні ка за ли, що на хрес тя “во ро на 
гніз до мос те і крест кла де”. тут ця пташ-
ка вва жа лася пе ред віс ни ком уро жаю. 
“Як ви со ко лі тає – ви со ким бу де жи то, а 
як низь ко, то низь ким”. хліб ні хрес ти 
та кож кри ши ли і роз ки да ли пташ кам 3. 

за на род ни ми ві ру ван ня ми, на бла-
го ві щен ня (7 квіт ня) зем ля про ки да єть-
ся від зи мо во го сну. до цьо го дня не 
по чи на ли ро бо ти на по лі, го ро дах, “бо це 
ж бог не бла гос ло вив зем лі”. свя то, як 
пра ви ло, ви па да ло на час ве ли ко го пос-
ту, ко ли за бо ро ня ли ся роз ва ги. Єди не, 
що на бла го ві щен ня доз во ля ло ся, – спі-
ва ти вес нян ки. оче вид но, це від го мін 
тра ди ції, за ко рі не ної у дав ньо му сві то-
гля ді, за яким лю ди на на ді ле на ма гіч-
ною здат ніс тю впли ва ти на при род ні 
яви ща і про це си. об ря до ві піс ні, хо ро-
во ди, за ба ви ма ли прис ко ри ти при хід 
вес ни та сход жен ня рос лин нос ті. Щоб 
зак ли ка ти вес ну, діс та ва ли ся най ви-
щих місць, “на бу гор ви ха ді лі, вєс ну 
пє лі”, хо ди ли спі ва ти до лі су, во ди ли 
хо ро во ди нав ко ло де рев: “хо дять круг 
гол ля і пе ять”, взяв шись за ру ки та спі-
ва ю чи, об бі га ли се ло. 

за тиж день до ве ли код ня бу ла вер б-
на не ді ля. то ді в цер кві ос вя чу ва ли 
гі лоч ки вер би, піс ля чо го, вва жа ло ся, 
во ни на бу ва ли ма гіч них влас ти вос тей. 
Їх ви ко рис то ву ва ли як обе ріг та зад ля 
доб ро бу ту. Щоб грім не спа лив ха ту, 
гі лоч ки ки да ли в піч, вер бо вим пру ти-
ком ви га ня ли пер ший раз піс ля зи ми 
ху до бу на па со ви ще, піс ля то го йо го 
встром лю ва ли у “фір точ ку”, щоб ко ро-
ва вер та лася до до му 4. для ба га то го 
уро жаю у ко роб ку, з якої сі я ли, ки да ли 
шма точ ки вер би.

у вер бну не ді лю та кож по чи на ли 
пи са ти пи сан ки. 

у Чис тий чет вер на во ди ли лад у ха ті 
та са ди бі. до ве чо ра ма ло бу ти все приб-

НародНІ калеНдарНІ свЯта ЧерНІгІвЩиНи 
(весНЯНо-лІтНІй цикл)

Ëþäìèëà Êîñòåíêî (ì. Êè¿â)
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народнІ календарнІ свЯта ЧернІгІвщИнИ (веснЯнолІтнІй цИкл) 

ра но. до схо ду сон ця ми ли ся, щоб “ні я кої 
хво ро би не бу ло”. лю ди ві ри ли – хто 
сту пить на міс це, ку ди ви ли ли во ду піс-
ля ку пе лі, на то го пе рей де хво ро ба 5.

до ве ли код ня фар бу ва ли яй ця: чер-
во ні (у ци бу лин ні), сі рі (у гре ча ній по ло-
ві), жов ті (у ло то сі); пи са ли пи сан ки. 
пас ку прик ра ша ли “пти чеч ка ми, 
ши шеч ка ми, хрес ти ком”, по ви ва ли 
обру чем.

за хрис ти ян ською тра ди ці єю, на 
все ніч ну служ бу жін ки йш ли в тем но му 
одя зі та чор них хус тках. пе ред сві тан-
ком всі, особ ли во дів ча та, пе ре о дя га ли-
ся у свят ко вий одяг. заз ви чай піс ля 
освя чен ня да рів на ма га ли ся як най-
швид ше по вер ну ти ся до до му: “Із цер-
кви пер шим при бі жиш – ро бо чим 
бу деш” 6, “хоть два ра зи пас ки вку си, 
шоб з ро бо тою справ лять ся” 7.

мо ло ді жін ки та дів ча та, прий шов-
ши із цер кви, кла ли в мис ку з во дою 
свя че ні чер во ні яєч ка і вми ва ли ся.

На ве лик день вдо ма бу ла при сут ня 
вся ро ди на. На сто лі по вин на бу ла сто я-
ти пас ка, бі ля неї чи на вер шку сіль, 
по ряд кра шан ки. пе ред спо жи ван ням 
свя че но го чи та ли мо лит ви, спо чат ку 
їли пас ку та яй ця, піс ля то го – всі ін ші 
стра ви. 

під час тра пе зи не доз во ля ло ся пи ти 
во ду, щоб у по лі не дош ку ля ла спра га 8. 
вдень не ля га ли спа ти, “бо гри би не 
бу дуть шу кать ся”.

роз го вів шись, дів ча та пос пі ша ли на 
ву ли цю “впе ред пєс ну за пєть, шоб виш-
лі за муж”. Чо ло ві ки в цей день роз ва-
жа лися грою “на вбит ки”, мо лодь во ди-
ла тан ки. вза га лі, на ве лик день у се лі 
бу ло га мір но. у цер кві зран ку до ве чо ра 
дзво ни ли дзво ни, “мо ло ди ці, ви ря же ні 
у кер сет ки, плах ти, хо ди ли по се лу, спі-
ва ли”.

На дру гий день свя та хо ди ли в гос ті, 
особ ли во од ру же ні ді ти до бать ків. Із 
со бою при но си ли пас ку та яй ця. гос тям 
у до ро гу да ва ли та кі са мі гос тин ці. “Як 
то бі ні чо го не пок ла дуть, то на вред 
уже” 9. цьо го дня ді ти хо ди ли “хрис то-
су вали ся”, обов’яз ко во від ві ду ва ли хре-
ще них бать ків. зай шов ши до ха ти, три-
чі про мов ля ли: “хрис тос вос крес! 
з праз ни ком будь те здо ро ві!” Їм від по-

ві да ли: “во іс ти ну вос крес!” усім да ва-
ли гос тин ці, а хре ще ни кам по да рун ки: 
“а хрес на у нас хо ро ша бу ла, дає па ру 
яєць і по плат ку”.

Шка ра лу пу від свя че них яєць ви ко-
рис то ву ва ли як ма гіч ний за сіб для пок-
ра щен ня доб ро бу ту, ки да ли їх ку рам, 
при ка зу ю чи: “Їж те, ку роч ки, шка ра-
луп ки, а ми бу де мо аб ди рать [мо ло ти] 
хлі бець да їси бє лий хлєб” 10.

На дев’ятий день піс ля пас хи по ми-
на ли по кій них ро ди чів. На кла до ви ще 
ви но си ли ба га тий обід, як і на ве лик-
день. На мо ги лах тра ди цій но ка ча ли 
яй ця і там їх за ли ша ли, по яс ню ва ли 
свої дії так: “ду хам мер твим да рім 
яй ца”. та кож ка ча ли хрес том пи сан ку і 
кра шан ку, піс ля чо го їх роз би ва ли, “шоб 
во ни їли”. ра ні ше цьо го дня не мож на 
бу ло го ро ди ти ти ни, “бо за го ро жу їш 
дощ”.

свя то Юрія (гри го рія) при па дає на 7 
квіт ня. лю ди ві ри ли, що ро са в цей день 
має ці лю щі влас ти вос ті. то му до схід 
сон ця нею вми ва ли ся “дів ча та, шоб гар-
ни ми бу ли, шоб ко си рос ли, ста рі вми-
ва ли ся, шоб го ло ва, очі не бо лі ли” 11. 
обов’яз ко во ви во ди ли на ро су пас ти 
ко рів. у цей день на Чер ні гів щи ні, як і 
по всій ук ра ї ні, із цер ков ною про це сі єю 
при хо ди ли на по ле, де від бу ва ло ся ос вя-
чен ня схо дів та влаш то ву вав ся свят ко-
вий обід. для ба га то го уро жаю ка ча ли ся 
бі ля ни ви, під ки да ли яйця, ка ча ли їх по 
жи ті.

На Юрія най кра ща по ра для сі ян ня 
огір ків та гар бу зів.

до свя та трій ці по чи на ли го ту ва ти ся 
у су бо ту. то ді зіл лям при би ра ли ха ту, 
йо го ві ша ли за іко на ми, на вік на, две рі, 
ки да ли на стіл, усте ля ли до лів ку. зе ле-
ний на бір був різ но ма ніт ний: м’ята, ли па, 
клен, лю бис ток, чеб рець, “ле пеш няк 
па ху чий”, тра ва шов ко ва, явір. На под-
вір’ї зе ле ні гіл ки встром лю ва лися у 
во ро та, вік на, вхід ні две рі та стрі хи ха ти, 
на гос по дар ські бу дів лі, кри ни ці. 
у с. пе ре люб ко рю ків сько го р-ну пе ред 
кож ним вік ном за ко пу ва ли по бе різ ці. 

лю ди, спос те рі га ю чи за тим, як сох-
не зіл ля, вис лов лю ва ли прог но зи гос по-
дар сько го зміс ту: “Як що май за ніч став 
су хим – бу де су хе лі то” 12, “як зав’яне 
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май, бу де по га на суш ка сі на” 13. 
зіл ля ви но си ли з ха ти че рез три– 

дев’ять днів. йо го ви ки да ли на го ри ще, 
“шоб грім ха ти не спа лив” 14, на го род, 
“шоб уро жай був” 15, спа лю ва ли. 
у с. ста хор щи на Нов го род-  сі вер сько го 
р-ну кіль ка “га лю чок” за ли ша ли до 
Но во го ро ку, то ді ки да ли їх у піч. 

Із трій цею пов’яза ні де я кі аг рар ні 
зви чаї. На пе ре дод ні са ди ли ка пус ту. 
Щоб во на кра ще рос ла, по гряд ках “аль-
ху штри ка ли”, це са ме ро би ли і з по мі-
до ра ми. піс ля свя та по сох ле “кле чан ня” 
устром лю ва ли в гряд ки, “шоб туч ка не 
їла”, роз ки да ли по го ро ду про ти шкід-
ни ка – ка пус тян ки, кла ли в пог ріб, щоб 
го ро ди ну “не зай ма ли ми ші”. 

тро їць ке зіл ля та кож ви ко рис то ву-
ва ли як ма гіч ний за сіб для збіль шен ня 
прип ло ду кур чат. “мат ка под яй ца кла-
ла, шоб цип ля та ха ра шо ви во ди лись” 16. 

роз пов сюд же ним є збе рі ган ня зіл-
ля на ви па док смер ті, йо го кла ли в 
до мо ви ну. 

На трій цю про хо дять мо ло діж ні 
гу лян ня. у пів ніч них ра йо нах Чер ні гів-
щи ни в по не ді лок хлоп ці та дів ча та зби-
ра ла ся у са ду або бі ля де рев, там го ту-
ва ли яєч ню, спі ва ли, тан цю ва ли. все це 
на зи ва ло ся “за ви ва ти вян кі”.

у пів ден них ра йо нах Чер ні гів щи ни 
мо лодь свят ку ва ла трій цю бі ля спе ці-
аль но го де ре ва – “ви хи” (ві хи). йо го в 
су бо ту при но си ли з лі су і вста нов лю ва-
ли в се лі. у де я ких міс це вос тях об те су-
ва ли на ві сі всі гіл ки. але обов’яз ко во її 
оз доб лю ва ли: чіп ля ли ка ли ну, “струж-
ки”, стріч ки та кві ти, на вер шку вста-
нов лю ва ли одяг не ну со лом’яну ляль ку. 
Нав ко ло де ре ва ро би ли за го ро ду, яку 
та кож при би ра ли “кле чан ням”. кож на 
з мо ло діж них гро мад се ла зби ра ла ся 
бі ля сво єї “ви хи”. хлоп ці вно чі вар ту ва-
ли бі ля де ре ва, щоб ін ші йо го не по ва ли-
ли. бі ля “ви хи” ва ри ли ка шу, ці лу ніч 
гу ля ли. так свят ку ва ли три дні, іно ді 
де ре во сто я ло й тиж день.

зі свя том трій ці пов’яза ні на род ні 
уяв лен ня про ві дьом та ру са лок, зус-
тріч з яки ми вва жа лася у ці дні не без-
печ ною. ру сал ки, за по вір’ями, з’яв ля-
ли ся піс ля зе ле ної не ді лі. у цей пе рі од 
се ля ни не хо ди ли в ліс та до річ ки, бо я-

ли ся, що “ру сал ки за лос ко чуть”. Щоб 
ці ство рін ня не за хо ди ли до ха ти, на 
вік нах роз кла да ли кор жі, спе ці аль но 
спе че ні для цьо го ви пад ку 17. оче вид но, 
ма ли за хи ща ти осе лю від них і за ко па ні 
під вік ном бе різ ки, бі ля яких уран ці 
лю ди шу ка ли слід ру са лок. кле чан ням 
за хи ща лись і від відь ми: “оси ку у во ро-
тях, у две рі, шоб відь ма не прий шла”, 
“во но ле жить, шоб відь ма не ліз ла в 
ха ту” 18. са ме то му час ти ну зіл ля за ли-
ша ли у хлі ву й піс ля свят, “шоб відь ма 
ко ро ви не до ї ла”. у ці дні та кож зга ду-
ва ли по кій них, що піш ли з жит тя “наг-
лою” смер тю: “у су бо ту, пе ред кле-
чаль ною не ді лею, утоп ле ни ків, без віс ті 
про пав ших по ми на ють”, “нех ре ще не 
ди тят ко вмер ло, та ких ді ток по ми на-
ють піс ля трій ці”. по ход жен ня ру са лок 
пов’язу ють з по мер ли ми на трій цю: 
“хто вмре на трой цу, це ру сал ки”. На 
свя та за ли ша ли на сто лі їжу для по мер-
лих. “тро єц кіє свят кі двє нє дє лі, двє 
нє дє лі всьо лє жит на ста лє” 19. вва жа-
єть ся, що в тро їць ко му зіл лі по се ля ють-
ся ду ші по мер лих ро ди чів, та кож що 
там пе ре бу ває свя тий дух.

На трій цю при па дає су хий Чет вер, 
у який за бо ро ня ло ся пра цю ва ти, особ-
ли во в по лі. у цей день, як пра ви ло, 
ви но си ли су ши ти одяг: “адєж ду су ші-
лі, скри ню ви но сять, шоб ру сал кі при-
би ра лісь”. 

Іва на ку па ла від зна ча ють у ніч із 6 
на 7 лип ня. од ним із про від них мо ти вів 
свя та є аг рар ний. у пів ніч них ра йо нах 
Чер ні гів щи ни на ку па ла від бу ва ло ся 
об ря до ве дійс тво, яке на зи ва ло ся “за ки-
да ти гряд ки”... і по ля га ло в то му, що дів-
ча та, нак рав ши по го ро дах сад жан ців, 
са ди ли їх на імп ро ві зо ва но му міс ці, ту ди 
при но си ли сто ли та влаш то ву ва ли 
гу лян ня, яке три ва ло ці лу ніч. тре ба 
заз на чи ти, що зем лю для гря док ора ли 
нез вич ним спо со бом: “у нас там пе рех-
рес на до ро га, уве че рі ви но си ли плуг, 
уп ря га є мо ся у яр мо, хлоп ці за плуг дер-
жать ся, а ми тя га єм” 20. 

На Нов го род-  сі вер щи ні об ря до ве 
за сад жу ван ня гря док пов’язу ють із 
до щем: “до пов-  но чі гу ля є мо і пі де дощ”. 
На го ло шу єть ся на то му, що сад жан ці 
пот ріб но вкрас ти у вдо ви. Щоб вик ли ка-
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ти дощ, їх та кож ки да ли в ко ло дязь 21.
аг рар ні мо ти ви пе ре ва жа ють і в ін ших 

ку паль ських об ря дах. для гар но го рос ту 
го ро ди ни в гряд ки встром лю ва ли гі лоч ки 
де рев, кот рі ма ли по ді ли ти ся з рос ли на-
ми сво єю си лою: “в ноч под Іва на встом-
ля ють аль ху в ку ку руд зу, шоб ка чан ня 
бу ло вє лі коє” 22. у цей день дів ча та пле ли 
він ки та кла ли їх на ка пус ту: “шоб, як 
Іван, го ло ва та бу ла”. про ти цьо го свя та 
на го ро ді ту ли ли до ку пи ка пус тя не лис тя 
та при ка зу ва ли: “Іван, Іван, ту лі ка чан” 23. 
мож ли во, з аг рар них мір ку вань, пе рес-
три бу ва ли че рез во гонь, час то за мість 
ньо го ви ко рис то ву ва ли бу ке ти з кро пи ви 
та кві тів, бу дя ки, де рев ця: “встро мят у 
пє сок віш ню нє вє ліч кую, шап ку па вє сят і 
при га ють” 24. у пів ніч них ра йо нах Чер ні-
гів щи ни пе рес три бу ва ли че рез ку пу піс-
ку, в яку встром лю ва ли сад жан ці різ но-
ма ніт них ово чів, ін ко ли нав ко ло неї за па-
лю ва ли во гонь 25. 

особ ли віс тю ку па ла є спус кан ня на 
во ду го лов них йо го ат ри бу тів, це яви ще 
вче ні пов’язу ють з те мою до щу. 
у с. ко биж ча боб ро виць ко го р-ну з кві-
тів ви го тов ля ли ве ли кий хрест, до ньо го 
при лаш то ву ва ли го ло ву із со няш ни ка, а 
в кін ці свя та опу да ло ки да ли у во ду 26. 
у с. вер ті їв ка ку ли ків сько го р-ну роз по-
ві да ли: “уве че рі ста но вим ку пай ло – 
бу кет цві тів, а на вер ху кро пи ву жа лю чу, 
то ді пе рес три бу єм, на дру гий день не се-
мо йо го на во ду то пить” 27.

для ку паль ських об ря дів та кож 
ха рак тер на те ма ко хан ня та од ру жен-
ня. про це, зок ре ма, свід чать лі рич ні піс-
ні, які ви ко ну ва лись мо лод дю під час 
свя та. роз пов сюд же ним бу ло во ро жін ня 
дів чат на він ках що до май бут ньо го 
за між жя. спос те рі га ю чи за тра єк то рі єю 
ру ху на во ді цьо го ат ри бу та, виз на ча ли 
до лю кож ної дів чи ни: “два він ка пус ка-
ли – свій і яко го хлоп ця хо чеш, чи ізій-
дуть ся до міс та”, “чий по пе ре ду поп ли-
ве, та за між вий де, який по за ді, не вий-
де, ви нок на низ па шов, ка же, утоп лю-
ся”.

у се ме нів сько му р-ні дів ча там і 
хлоп цям, яким прий шов час од ру жу ва-
тися, на во ро та чіп ля ли імп ро ві зо ва ні 
ко лис ки: “Який хло пєц за си дів ся, дол го 
нє же ніть ся, вє ша ют на хвір тку люль ку 

єму, шоб ска рєй ді тя” 28.
лю ди ві ри ли, що в ніч на Іва на ку па-

ла тра ва та ро са на бу ва ють чу до дій них 
влас ти вос тей. то му до схо ду сон ця їх 
зби ра ли та при пот ре бі ви ко рис то ву ва-
ли, як лі ки. під час хво ро би по міч ним 
вва жа ло ся і му ра ши не мас ло, знай де не 
в це свя то в лі сі. 

у цей час та кож смі лив ці шу ка ли 
цвіт па по ро ті, йо го уяв ля ли та ким: “во но 
на че вог нем блис ну ло і все”, “па по роть 
будь-шо, шо не цві те, па дає, як зір ка”. 
за по вір’ями, па по роть роз цві тає опів-
но чі, то ді з’яв ля ють ся не чис ті си ли і 
пе реш код жа ють зір ва ти квіт ку: “Як 
приб ли жа лось два над цять, га дю ки, вся-
ка не чисть лі зе, во ни пов ті ка ли. Як біг-
ли, ко ле со по пе ред но ги”, “один ос мі-
лив ся... два над цять чор тів біг ли за ним, 
бі ля кап ли ці став нав ко ліш ки, бо гу 
мо лить ся, одій шли”. Щоб ней тра лі зу ва-
ти не чис ту си лу, ви ко рис то ву ва ли обе-
ре ги: “Єха лі в лєс, ма літ ва нє от бо га, 
вє рьов ку увє ша ную у кон скій хвост... 
вє рьов кой круг, сам по сє рьод кє 
чи таєт” 29, “нож, яким не рі за ли ні чо го, 
а два над цять ра зів пас ку, обк ру жиш 
ко ле сом, скіль ки ру кой дос та неш”. той, 
хто спро міг ся зір ва ти квіт ку, на ді ляв ся 
над зви чай ною ма гіч ною си лою, особ ли-
во що до “вся ко го знан ня”: “у ла поть 
упав цвіт па по ро ті, і він все чис то 
знає” 30, “цвіт па по ро ті вир веш, ру ку 
тро хи рі за нуть і пак лас ти кві тач ку, 
бу деш знать, як ко ні ір жуть, ко ро ви, шо 
за хо чеш, все в те бе бу де” 31. 

день св. пет ра та пав ла (12 лип ня) у 
пів ніч них ра йо нах Чер ні гів щи ни при па-
дає на дож ни вар ський час. до цьо го свя-
та мо лодь лаш ту ва ла гой дал ки – “рє лі”, 
які ста ви ли на кож но му кут ку се ла. 
та кож го ту ва ти стра ви з мо ло до го м’яса 
чи ово чів, ка за ли, “щоб бу ла но ви на”. 

до схо ду сон ця на пет ра на го ро ді 
ту ли ли хрес том ка пус ту, щоб в’яза ла ся 
у го лов ки. те са ме ро би ли на Іл лю та 
спа са. при цьо му при ка зу ва ли: “свя тий 
пет ро, Іл ля, ту лись ка пус та моя, і ти, 
свя тий спас, ту ли ка пус ту у нас” 32.

у пів ніч них ра йо нах Чер ні гів щи ни 
на свя то го Іл лі (2 сер пня) по чи на ли 
жа ти жи то. пе ред по чат ком ро бо ти при-
ка зу ва ли: “заж ні Іл ля, заж ну і я”. у кін-

народнІ календарнІ свЯта ЧернІгІвщИнИ (веснЯнолІтнІй цИкл) 
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ці жнив із ос тан ніх ко лос ків ро би ли 
“бо ро ду”, бі ля неї кла ли гос тин ці та 
про мов ля ли: “Іл ля, а тє твая да ра”. 
у цей день та кож ту ли ли ка пус ту та 
звер та лися до свя то го: “свя тий Іл ля, 
ту лись ка пус та моя”.

На спа са (19 сер пня) у цер кві ос вя-
чу ва ли яб лу ка та об жин ко ві ат ри бу ти: 
хре щи ки, об жин ки, він ки, квіт ки, з яких 
во се ни по чи на ли ози му сів бу.

пе ред спа сом та кож ту ли ли ка пус-
ту, про мов ля ю чи: “свя тий спас, по ту ли 
ка пус точ ку у нас”.

_______________ 
1 за пи са но у с. пе ре люб ко рю ків сько го р-ну 

від кор шун г. ф., 1927 р. н.
2 за пи са но у с. кос то боб рів се ме нів сько го 

р-ну від лень ко вої к. м., 1932 р. н.
3 за пи са но у с. би ри не Нов го род- сіверського 

р-ну від коз ло вої о. п., 1928 р. н.
4 за пи са но у с. Чор но ти чі сос ниць ко го р-ну 

від плющ т. в., 1926 р. н.
5 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- сівер-

сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
6 за пи са но у с. діг тя рів ка Нов го род- 

сіверсько го р-ну від Чми хун Н. м., 1937 р. н. 
7 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род-сівер-

сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
8 за пи са но у с. біла сло бо да ко рю ків ського 

р-ну від ко жем’яки ма рії, 1936 р. н.
9 за пи са но у с. ко заць ке боб ро виць ко го р-ну 

від Чу бов ської п. о., 1940 р. н.
10 за пи са но у с. куд ла їв ка Нов го род- 

сіверсько го р-ну від со фіць кої м. о., 1926 р. н.
11 за пи са но у с. ко биж ча боб ро виць ко го 

р-ну від ли сен ко а. ф., 1936 р. н.
12 за пи са но у с. кос то боб рів се ме нів сько го 

р-ну від лень ко вої к. м., 1932 р. н.
13 за пи са но у с. грем’яч Нов го род-  сі вер- 

сько го р-ну від под гор ної І. м., 1932 р. н.
14 за пи са но у с. ко биж ча боб ро виць ко го 

р-ну від ли сен ко а. ф., 1936 р. н.
15 за пи са но у с. кос то боб рів се ме нів сько го 

р-ну від лень ко вої к. м., 1932 р. н.
16 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- 

сівер сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
17 за пи са но у с. пе ре люб ко рю ків сько го 

р-ну від ма цу г. с., 1929 р. н.
18 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- 

сівер сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
19 за пи са но у с. би ри не Нов го род- сіверсько-

го р-ну від коз ло вої о. п., 1928 р. н.
20 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- 

сівер сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
21 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- 

сівер сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
22 за пи са но у с. би ри не Нов го род- сіверсько-

го р-ну від сту пак г. п., 1915 р. н.
23 за пи са но у м. се ме нів ка від саливон г. І., 

1925 р. н.
24 за пи са но у с. би ри не Нов го род-сіверсько-

го р-ну від коз ло вої о. п., 1928 р. н.
25 за пи са но у с. грем’яч Нов го род-сіверсько-

го р-ну від крас най м. д., 1908 р. н.
26 за пи са но у с. ко биж ча боб ро виць ко го 

р-ну від ли сен ко а. ф., 1936 р. н.
27 за пи са но у с. вер ті їв ка Ні жин сько го р-ну 

від Че пе ли г. І., 1917 р. н.
28 за пи са но у с. кос то боб рів се ме нів сько го 

р-ну від лень ко вої к. м., 1932 р. н.
29 за пи са но у с. кос то боб рів се ме нів сько го 

р-ну від лень ко вої к. м., 1932 р. н.
30 за пи са но у с. піс ки боб ро виць ко го р-ну 

від Іван ко о. п., 1913 р. н.
31 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- 

сівер сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.
32 за пи са но у с. ста хор щи на Нов го род- 

сівер сько го р-ну від свя тю хи п. І., 1913 р. н.ІМ
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Швед ар тур ха це ли ус – ос но ва тель 
скан се на, пер во го му зея под отк ры тым 
не бом – обос но вы вал це ле со об раз ность 
соз да ния му зея но во го ти па тем, что не об-
хо ди мо сох ра нить ту жиз нен ную сре ду, 
ко то рая быс тро раз ру ша ет ся в свя зи с 
ин дус три а ли за ци ей и ур ба ни за ци ей. он 
пы тал ся вос соз дать сво е об раз ный мик ро-
кос мос, не кий ро ман ти чес кий оа зис, где 
бы ли бы соб ра ны под во рья, от ра жа ю щие 
ис кон но крес тьян ский эс те ти чес кий вкус 
и ра ци о наль ность; где жизнь те чёт сво им 
че ре дом, от ра жая не пов то ри мый ду хов-
ный и ма те ри аль ный мир прош ло го. в 
1891 г. в сток голь ме и был соз дан по доб-
ный му зей. пос ле это го в ев ро пе му зеи 
под отк ры тым не бом ста ли по яв лять ся, 
как гри бы пос ле дож дя.

из вес тно, что ос нов ной за да чей боль-
шинс тва му зе ев под отк ры тым не бом ста-
ло сох ра не ние и экс по ни ро ва ние ис че за ю-
щей ар хи тек ту ры. му зеи под отк ры тым 
не бом со би ра ли зда ния по доб но дру гим 
му зе ям, кол лек ци о ни ру ю щим ис то ри чес-
ки цен ные пред ме ты. идея а. ха це ли у са о 
це лос тном мик ро кос мо се не из беж но наш-
ла вы ра же ние толь ко в от дель ных об лас-
тях жиз не де я тель нос ти, та ких, как раз но-
об раз ные на род ные про мыс лы, при ё мы 
руч но го тру да, тра ди ци он ная одеж да и 
пи ща, до маш ние жи вот ные, фоль клор ная 
де я тель ность (тан цы, пес ни, инс це ни ро ва-
ние ри ту а лов) и т. д. та ким об ра зом, му зей 
при по мо щи экс по на тов мо жет “го во рить” 
о раз ных сфе рах жиз ни, умень шая скон-
цен три ро ван ность на объек тность экс по-
на тов.

в му зее под отк ры тым не бом де монс-
тра ция тра ди ци он но го ук ла да жиз ни и 
на род ных про мыс лов яв ля ет ся дос туп ной 
и по нят ной для сов ре мен но го по се ти те ля. 
во мно гих му зе ях мож но при нять не пос-
ред ствен ное учас тие в де монс тра ции, 
трак тов ка бы то вых ус ло вий со от ветс тву-
ет сво е му вре ме ни и прет во ря ет ся в жизнь 

в сво ей ес тес твен ной сре де. Но всё же она 
по нят на по се ти те лю ими та ци ей ис то рии (в 
хо ро шем смыс ле это го сло ва). по се ще ние 
му зея оп рав ды ва ет се бя в та ком слу чае 
че рез эм пи ри чес кое поз на ние. пос лед нее 
все ля ет по се ти те лю зна ние, что на ши 
пред ки про во ди ли свою жизнь сог лас но 
ис то ри чес ким воз мож нос тям и жиз нен-
ным убеж де ни ям, так как это бы ло тог да 
единс твен но пра виль ным и ра ци о наль-
ным, од на ко не иск лю ча ло воз мож нос ти 
ид ти в но гу со вре ме нем. то, что в сов ре-
мен ном ми ре че ло век де ла ет на свой ма нер, 
яв ля ет ся воп ро сом раз ви тия, сви де тельс-
тво это го – пред ме ты и ве щи, ха рак тер ные 
на ше му вре ме ни. та ким об ра зом, му зеи 
под отк ры тым не бом вы пол ня ют свою мис-
сию – зна ко мят с ис то ри ей и её про цес са-
ми, рас ска зы вая на по нят ном нам язы ке.

для му зе ев го раз до бо лее проб ле ма-
тич на ин тер пре та ция ду хов ной куль ту-
ры, т. к. она не от но сит ся к пред мет но му 
ми ру, и для зри те ля от сутс тву ют ес тес-
твен ные ис то ри чес кие точ ки опо ры. уст-
ное на род ное твор чес тво до хІх в. не 
яв ля лось в пов сед нев ной жиз ни крес тьян 
ка ким- то са мос то я тель ным яв ле ни ем. 
пре да ния, за гад ки, ле ген ды, ска за ния, 
ри ту а лы, пес ни, тан цы соп ро вож да ли 
че ло ве ка на про тя же нии всей жиз ни. 
од ним сло вом, ду хов ное куль тур ное нас-
ле дие свя за но с пов сед нев нос тью, с креп-
ким чувс твом единс тва, сво бод ным от 
ры ноч ных от но ше ний, где важ на не ху до-
жес твен ность ис пол не ния, а ду хов ное 
еди не ние. оно, имея скры тые це ли, нап-
рав ле но в бу ду щее, пе ре да ёт кол лек тив-
ное мыш ле ние и ми ро о щу ще ние.

Но в хх в. ду хов ное тра ди ци он ное 
нас ле дие при тер пе ло боль шие из ме не-
ния. из- за из ме не ния ми ро о щу ще ния всё 
это уш ло из пов сед нев ной жиз ни, пре об-
ра зи лось в бо лее при выч ную для всех нас 
те ат ра ли зо ван ную куль ту ру, где ак тив-
ное мень шинс тво пред ла га ет свои на вы-

наУкове вИданнЯ

пропагаНда культурНого НаследиЯ посредством 
раскрЫтиЯ его суЩНости и создаНиЯ 

положительНой картиНЫ в музеЯх

Ìåðèêå Ëàíã (ã. Òàëëèí) 
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ки, как то вар, пас сив но му боль шинс тву, т. 
е. ау ди то рии. то  же са мое про ис хо дит и в 
сре де му зея под отк ры тым не бом. ес ли 
мы пе ре не сем прос тое из ло же ние ду хов-
ной куль ту ры в те ат ра ли зо ван ный по каз, 
то и дейс твие ста нет со от ветс твен но сце-
ни чес ким. зри тель, ис хо дя из собс твен но-
го опы та, те ря ет чувс тво хро но ло ги чес-
кой дис тан ции, ок ру же ние прев ра ща ет ся 
иск лю чи тель но в ку ли су, та ким об ра зом 
ме ня ет ся и смыс ло вое по ни ма ние пред-
став ле ния. пас сив ный зри тель ви дит и 
це нит толь ко ху до жес твен ный ре зуль-
тат, всё дейс твие про ис хо дит с его точ ки 
зре ния в сов ре мен ной плос кос ти. куль-
тур ное нас ле дие в этом слу чае трак ту ет-
ся, как ху до жес твен ный объект, и вос-
при я тие зри те ля не под чи ня ет ся пред ви-
ден ным це лям му зе о ло гии. Это оз на ча ет 
пе ре ход на раз вле ка тель ный уро вень, что 
под ры ва ет в той или иной сте пе ни мис-
сию му зея в про па ган де не зыб ле мых цен-
нос тей на род ной куль ту ры. при этом 
нуж но ещё учи ты вать, что та ким об ра зом 
му зей вхо дит во все воз рас та ю щую внеш-
нюю кон ку рен цию в куль ту ре.

сле ду ет от ме тить, что в го раз до луч-
шем по ло же нии на хо дят ся те стра ны, чья 
де ре вен ская об щи на силь на, чья тра ди ци-
он ная куль ту ра яв ля ет ся час тью пов сед-
нев ной жиз ни, а так же от но сит ся к не ос-
по ри мым при о ри те там в го су дарс твен ной 
куль тур ной и об ра зо ва тель ной по ли ти ке. 
Эс тон ское об щес тво, ко то рое отк ры то все-
му но во му и ме ня ет ся в за ви си мос ти от 
раз ных ве я ний, к чис лу та ких стран не 
от но сит ся. в мо дер ни зи ру ю щем ся или 
пос т мо дер ни зи ру ю щем ся об щес тве, 
та ком, как Эс то ния, роль му зе ев в про па-
ган де на род ной куль ту ры ус лож не на. Эта 
де я тель ность тре бу ет бо лее обос но ван ных 
и про ду ман ных ша гов. Не об хо ди мо соз-
дать мо дель, ко то рая не зат ра ги ва ла бы 
нап ря мую со дер жа ния, но ис поль зо ва ла 
бы, так ска зать, его “сер ви ров ку” и та ким 
об ра зом под дер жи ва ла бы пот реб ность в 
на ци о наль ных цен нос тях. по доб ные ме то-
ды мы ча ще все го встре ча ем в сов ре мен-
ном биз не се и рек ла ме. и хо тя че ло век из 
ми ра куль ту ры пло хо вос при ни ма ет все 
то, что хоть ка ким- то об ра зом свя зан о с 
биз не сом, имен но в этой об лас ти вы ра бо-
та на ме то ди ка, как ак цеп ти ро вать свои 

мыс ли у пот ре би те лей, и как зас та вить 
се бя це нить. сле ду ет от ме тить, что не 
всег да боль шие день ги иг ра ют в этом свою 
роль. рас смот рим эти проб ле мы бо лее 
уг луб лен но.

про па ган да че го- ли бо яв ля ет ся 
ак тив ной пе ре да чей кон крет ной ин фор-
ма ции сво е му пар тнё ру, рек ла мой или 
по пыт кой к на ча лу ди а ло га. в этом ди а-
ло ге нуж но най ти об щий язык, а так же 
упот реб лять бо лее эф фек тив ные ка на-
лы для пе ре да чи ин фор ма ции. со об ще-
ние дол жно быть сфор му ли ро ва но так, 
что бы оно дош ло до ад ре са та, нес мот ря 
на ог ром ный по ток дру гой ин фор ма ции 
– дать по нять, что му зей на де ет ся удов-
лет во рить оп ре де лён ные пот реб нос ти.

при об суж де нии че ло ве чес ких 
по треб нос тей час то за ос но ву бе рут 
пи рами ду ие рар хий, пред ло жен ную 

осно ва те лем гу ма нис ти чес кой пси хо-
ло гии аб ра ха мом мас лоу в 1943 г.  
хо тя пос ле до ва те ли куль тур ной ант ро-
по ло гии час то уп ре ка ют эту те о рию в 
чрез мер ной од нос то рон нос ти, её ак тив-
но при ме ня ют в уче ни ях о ком му ни ка-

пот реб Нос ти  
в са мо ре а ли за ции

(раз ви тие сво их спо соб нос тей 
и ис поль зо ва ние по тен ци а ла)

ког Ни тив НЫе  
и Эс те ти Чес кие  

пот реб Нос ти
(в по ряд ке, спра вед ли вос ти, 

кра со те, сим мет рии)

фи зи о ло ги Чес кие пот реб Нос ти 
(пи ща, во да, кис ло род, сон и т.п.)

пот реб Нос ти в бе зо пас тНос ти 
(фи зи Чес кой  

и пси хо ло ги Чес кой)
(пот реб ность чувс тво вать се бя уве рен но, 
безо пас но; ма те ри аль но обес пе чен ным)

пот реб Нос ти в лЮб ви  
и при Над леж Нос ти  

(пот реб ность в при вя зан нос тях, люб-
ви, при час тнос ти к груп пе)

пот реб Нос ти  
в ува же Нии  

(в одоб ре нии, бла го дар нос ти, 
приз на нии, ком пе тен тнос ти)ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



109

ции и рек ла ме. На са мой ниж ней сту пе-
ни пи ра ми ды а. мас лоу на хо дят ся 
ос нов ные фи зи о ло ги чес кие пот реб нос ти 
че ло ве ка. да лее – пот реб ность в бе зо-
пас нос ти, пот реб ность в люб ви и при-
над леж нос ти, пот реб ность в ува же нии, 
со ци аль ном приз на нии. На вер ши не 
пи ра ми ды сто ит удов лет во ре ние ког ни-
тив ных и эс те ти чес ких пот реб нос тей, а 
так же пот реб ность са мо ре а ли за ции. 
Че ло век удов лет во ря ет свои пот реб нос-
ти, дви га ясь от ос но ва ния пи ра ми ды к её 
вер ши не.

су щес тву ет мне ние, что куль тур ная 
сре да от ве ча ет за удов лет во ре ние пот-
реб нос тей, на хо дя щих ся в вер хней час ти 
пи ра ми ды. од на ко на вер ши не пи ра ми ды 
не так мно го мес та, а пред ло же ний об 
удов лет во ре нии куль тур ных пот реб нос-
тей – мно го, и раз ных. в этой сфе ре кон-
ку рен то с по соб ность му зе ев, по срав не-
нию с дру ги ми, низ ка. ре ду ци руя ин тер-
пре та цию ду хов ной куль ту ры со от ветс-
тву ю ще го вре ме ни до сце ни чес кой про-
па ган ды куль тур но го нас ле дия, мы ос лаб-
ля ем свои воз мож нос ти по удов лет во ре-
нию пот реб нос тей, на хо дя щих ся на вер-
ши не пи ра ми ды, как уч реж де ние взяв-
ше го на се бя раз вле ка тель ную роль, 
за пол ня ю щее до суг по се ти те лей. пе ре да-
вая кон крет ную ин фор ма цию, мы в та ком 
слу чае скон цен т ри ру ем ся не на це лос-
тной мис сии, а толь ко на от дель ных ви дах 
тор го вых ма рок – боль шие ме роп ри я тия 
или фес ти ва ли, ко то рые по сво ей сущ-
нос ти из на чаль но нап рав ле ны на мас со-
во го зри те ля, прив ле кая сво ей внеш ней 
атт рак тив нос тью. од на ко это свя за но и с 
боль шим ком мер чес ким рис ком.

ко неч но, я ни в ко ем слу чае не хо чу 
от ри цать не об хо ди мость про ве де ния 
куль тур ных ме роп ри я тий в боль шом 
фор ма те имен но на тер ри то рии му зея 
под отк ры тым не бом; од на ко хо чу от ме-
тить, что с точ ки зре ния про па ган ды 
куль тур но го нас ле дия речь идёт боль ше 
о том, что бы под дер жать и соз дать воз-
мож нос ти для раз ви тия уже су щес тву-
ю щих де я те лей, чем о том, что бы це ле-
на прав лен но вос пи тать зри те лей. имен-
но пос лед нее обес пе чи ло бы в на ше вре-
мя не об хо ди мую и нуж да ю щу ю ся в пос-
то ян ной под дер жке ат мос фе ру, где 

це нит ся на род ная куль ту ра, как еди ни-
ца пе ре да чи ин фор ма ции, не об хо ди мой 
для вы жи ва ния бу ду щих по ко ле ний.

Нем но го сто ит заг ля нуть за рам ки 
уз кой куль тур ной сре ды. в сов ре мен ном 
гло ба ли зи ру ю щем ся ми ре биз не са в ус ло-
ви ях быс тро рас ту щей кон ку рен ции ста-
ли от ка зы вать ся от по пу ля ри за ции 
от дель ных тор го вых ма рок. за ме ча ли ли 
вы, ка ким об ра зом, нап ри мер, рек ла ма 
спор тив ной одеж ды и её про па ган да скон-
цен три ро ва на не на от дель ной про дук ции, 
а на сти ле жиз ни, для ко то ро го ха рак тер-
но быть мо ло дым, сво бод ным, здо ро вым; и 
толь ко как- буд то меж ду про чим, упо ми-
на ет ся о том, ка кая одеж да под хо дит для 
та ко го сти ля жиз ни, и ка кая биз нес- кор-
по ра ция её пред ла га ет. воз ни ка ет воп рос, 
как в му зе ях от но сят ся к мыс ли о том, как, 
нап ри мер, мо ло дёжь мог ла бы ис поль зо-
вать зна ния о куль тур ном нас ле дии, в чём 
зак лю ча ет ся цен ность зна ний о на ци о-
наль ной куль ту ре, или что по се ти те ли 
мог ли бы по лу чить от боль шо го те ат ра ли-
зи ро ван но го фес ти ва ля, кро ме ми мо лёт-
ных эмо ций? Я ду маю, что это не дол жно 
быть иск лю чи тель но до су гом и пе ре жи ва-
ни я ми, т. к. уме ние це нить куль ту ру сво е-
го на ро да – это стиль жиз ни. Это сим во ли-
чес кий ка пи тал, ко то рый дол жна иметь 
каж дая куль ту ра (упо ми наю тут уче ние 
фран цу за пье ра бор дё). здесь мож но про-
вес ти па рал лель с т. н. дви же ни ем “зе лё-
ных”, чей об раз мыш ле ния счи та ет ся в 
ми ре од ной из са мых прог рес сив ных со ци-
аль ных по зи ций. Но воз мож но ли рас-
смат ри вать че ло ве ка и при ро ду как про-
бле ма тич ных пар тнё ров от дель но друг от 
дру га? Нель зя же их со су щес тво ва ние 
изу чать по от дель нос ти. во вся ком слу чае 
нуж но бу дет сю да до ба вить и куль тур но- 
ис то ри чес кую тра ди цию, т. е. про па ган ду 
все го раз но об ра зия куль тур но го нас ле дия 
в ши ро ком смыс ле это го сло ва.

в смыс ле пи ра ми ды ие рар хий мас лоу 
му зеи мог ли бы ви деть се бя в ро ли пе ре-
да ю щих не об хо ди мые на вы ки для фор-
ми ро ва ния оп ре де лён но го сти ля жиз ни, 
ко то рый со от ветс тву ет ин ди ви ду аль ной 
пот реб нос ти в бе зо пас нос ти че рез са мо о-
цен ку и оцен ку об щес тва; пот реб нос ти в 
при над леж нос ти че рез уме ние иден ти-
фи ци ро вать ся во внеш ней сре де; пот реб-
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нос ти в ува же нии, опи ра ясь на до ве рие 
оп ре де лён ной груп пы. та ким об ра зом, 
кон ку рен тос по соб ность му зе ев по срав-
не нию с раз ны ми ви да ми изящ ных 
ис кусств на хо дит ся на са мых ниж них 
сту пе нях в пи ра ми де мас лоу. имен но, 
ис хо дя из это го, му зей дол жен на по ми-
нать о се бе.

ко неч но, мы не мо жем ожи вить тра ди-
ци он ную ду хов ную куль ту ру, т. к. не нуж-
да ем ся в му зе о ло ги зиро ван ном об щес тве. 
про па ган да куль тур но го нас ле дия – это 
прив не се ние в пов сед нев ную жизнь цен-
нос тей на род ной куль ту ры. Это идея то го, 
как че ло век мог бы пре о до леть слож нос ти 
сов ре мен ной жиз ни. возь мем, к при ме ру, 
пер вую при шед шую на ум пос ло ви цу или 
на род ную пес ню, ко то рые в том или ином 
слу чае по мог ли бы че ло ве ку из бе жать 
ду шев но го сры ва. хо те лось бы так же 
на пом нить о том, сколь ко бессловесного 
сим во лиз ма нес ла в се бе на род ная куль ту-
ра, ко то рая бы ла единс твен ной со ло мин-
кой в ус ло ви ях да вя ще го со ци а лиз ма. в 
сов ре мен ном ми ре ин ди ви ду а лис ти чес кой 
изо ли ро ван нос ти мо жет воз ник нуть не об-
хо ди мость в тех же сим во лах, воз мож-
ность в иден ти фи ка ции са мо го се бя. Но 
бы ло бы на ив но пред по ла гать, что му зеи в 
оди ноч ку спра вят ся с этой мис си ей, т. к. с 
те че ни ем вре ме ни для дос ти же ния этих 
це лей при дет ся пре о до ле вать все боль ше 
пре пятс твий.

прев ра ще нию ду хов ной куль ту ры в 
куль ту ру пот реб ле ния во мно гом спо соб-
ство ва ли из ме не ния в тра ди ци он ных 
се мей ных от но ше ни ях. из вес тно, что 
се мья яв ля ет ся пер вич ной струк ту рой, 
от ве ча ю щей за неп ре рыв ность куль тур-
но го нас ле дия. де ти по лу ча ют от сво их 
ро ди те лей ос нов ные зна ния о жиз ни; до ма 
фор ми ру ют ся по зи ции, ко то рые че ло век 
про но сит с со бой че рез всю жизнь. об щес-
тво (в ос нов ном шко ла и куль тур ные 
уч реж де ния) мо гут толь ко до ба вить к это-
му об ще куль тур ные зна ния. к со жа ле-
нию, се год ня нуж но приз нать, что се мья 
по те ря ла свой ав то ри тет как еди ни ца 
пе ре да чи ин фор ма ции о куль тур ном нас-
ле дии. роль стар ше го по ко ле ния (ба буш-
ки, де душ ки) те перь вто рос те пен на. ро ди-
те лей, за ня тых ра бо той, за ме ня ет ре бён-
ку ули ца или ком пью тер ная тех ни ка. в то 

же вре мя сис те ма прос ве ще ния флег ма-
тич но про дол жа ет стро ить дом, у ко то ро го 
или во об ще от сутс тву ет фун да мент, или 
он неп ро чен.

Не сом нен но, му зей мо жет за пол нить и 
за пол ня ет про бе лы, да ёт то, что вы хо дит 
за рам ки ин те ре сов офи ци аль ной школь-
ной сис те мы. Но до тех пор, по ка сот руд-
ни чес тво со шко ла ми опи ра ет ся толь ко на 
эн ту зи азм учи те лей, а не на отк ры то под-
дер жи ва е мую по ли ти ку прос ве ще ния или 
в иде а ле на общ ность по ли ти ки прос ве-
ще ния и куль ту ры, уве ли чи ва ет ся и без 
то го боль шая за ви си мость де я тель нос ти 
му зе ев от су бъек тив ных фак то ров. как 
пра ви ло, вос пи та ни ем взрос ло го че ло ве ка 
уже ни ко му не уда ёт ся за ни мать ся. для 
не го ау тен тич ность на ци о наль ной куль-
ту ры, ко то рая в со вер шенс тве отш ли фо-
ва на до ме ло чей и по ме ще на в нос таль ги-
чес кую сре ду му зея, ос та ёт ся иск лю чи-
тель но пред ме том для раз вле че ния. по се-
ти тель, при вык ший к изо би лию пред ло-
же ний, от но сит ся к ней, как к ве щи, име-
ю щей толь ко пот ре би тель скую цен ность. 
сущ ность мис сии му зея в этом слу чае 
ос та ёт ся ту ман ной. так как у му зе ев под 
отк ры тым не бом од ни из са мых боль ших 
шан сов в раз вле ка тель ной сфе ре, то, к 
со жа ле нию, они и яв ля ют ся пер вы ми 
му зе я ми, ко то рые поз на ют сущ ность жес-
то ко го биз не са.

в зак лю че ние хо те лось бы пов то рить, 
что в про па ган де куль тур но го нас ле дия 
(в све те не до по ни ма ния об щес твом) 
му зе ям нуж но най ти свои мо де ли де я-
тель нос ти, ко то рые бы ли бы дос та точ но 
гиб ки ми и обес пе чи ли бы про дол жи тель-
ный ин ди ви ду аль ный ди а лог с по се ти те-
ля ми. ин фор ма ция, ис хо дя щая от му зея 
и на прав лен ная к оп ре де лён но му ад ре-
са ту, дол жна быть сов ре мен ной и про-
фес си о наль ной с точ ки зре ния пра вил 
ком му ни ка ции, но и од нов ре мен но му зе-
о ло ги чес ки ос мыс лен ной. ис то рия в про-
цес се пос ред ни чес тва дол жна ос та вать-
ся ис то ри ей, а сов ре мен ность – сов ре-
мен нос тью. ес ли мы ду хов ную куль ту ру 
из ла га ем пре и му щес твен но в ви де те ат-
ра ли зи ро ван но го раз вле ка тель но го 
дейс твия и в рам ках мас со во го ме роп ри-
я тия, иск лю чи тель но для за пол не ния 
до су га по се ти те ля, то дол жны осоз на-
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На ост ро ві хор ти ці в міс ті за по-
ріж жі в На ці о наль но му за по від ни ку 
“хор ти ця” збе рег ло ся ба га то пам’яток 
куль ту ри, пов’яза них з іс то рі єю за по-
розь ко го ко зац тва. Ни ні це пе ре важ но 
пам’ят ки ар хе о ло гії, що пот ре бу ють 
на у ко во го дос лід жен ня, упо ряд ку ван-
ня та му зе є фі ка ції. до них на ле жать: 
1. Іс то ри ко- ар хе о ло гіч ний ком плекс 
на ост ро ві бай ди (ма ла хор ти ця); 
2. зем ля ні ук ріп лен ня хор тиць ко го 
рет ран ше мен та XVI II ст.; 3. ко заць кі 
ху то ри- зи мів ни ки. 

у зв’яз ку з оп ра цю ван ням ге не-
раль но го пла ну роз вит ку На ці о наль но-
го за по від ни ка “хор ти ця” пос та ло 
пи тан ня про ре а лі за цію за хо дів, що 
бу ли зап рог ра мо ва ні на по пе ред ніх 
ета пах, але до сі ли ша ють ся не ре а лі зо-
ва ни ми. у за по від ни ку не об хід но ви ко-
на ти ком плек сні ар хе о ло гіч ні, на у ко-
во- дос лід ні, про ек тні, на у ко во- рес тав-
ра цій ні, бу ді вель ні та ін ші ро бо ти за 
те ма ми: 1. Іс то ри ко- ме мо рі аль ний парк; 
2. Іс то ри ко- ет ног ра фіч ний му зей “за по-
розь ка січ”; 3. за мок дмит ра виш не-
вець ко го се ре ди ни XVI ст. та му зе є фі-
ка ція пам’яток на о. бай ди; 4. за пор зькі 
зи мів ни ки на о. хор ти ця; 5. хор тиць кий 
рет ран ше мент XVIII ст.; 6. від нов лен ня 
іс то рич ної еко сис те ми о. хор ти ця. 
мо же мо ви ді ли ти кіль ка кон цеп ту аль-
них умов та ви мог ство рен ня від по від-
них екс по зи цій.  

1. в Іс то ри ко- ме мо рі аль но му пар ку 
за со ба ми мо ну мен таль но го мис тец тва 
ма ють бу ти увіч не ні пос та ті ви дат них 
ді я чів ук ра їн сько го ко зац тва, за по-
розь кої сі чі, іс то рії та куль ту ри ук ра-
ї ни, пов’яза них з ост ро вом хор ти цею, 
а та кож пам’ят ні міс ця о. хор ти ця. На 
по чат ко во му ета пі ство рен ня за по від-
ни ка бі ля бу дів лі му зею іс то рії за по-
розь ко го ко зац тва бу ло пе ред ба че но 
вста но ви ти мо ну мен таль ну скуль-

птур ну ком по зи цію з брон зи “ко за ки 
на ча тах” (скуль птор в. ду бі нін). для 
цьо го бу ло на си па но кур ган, од нак 
скуль птур ну ком по зи цію до сі не ви го-
тов ле но і не вста нов ле но.

пе ред ба ча ло ся та кож вста но ви ти 
пам’ят ни ки та пам’ят ні зна ки, прис-
вя че ні ви дат ним ді я чам ук ра їн сько го 
ко зац тва й за по розь кої сі чі, –  се ве-
ри ну На ли вай ку, кшиш то фу ко син-
сько му, пет ру са гай дач но му, та ра су 
тря си лу, Іва ну су ли мі, бог да ну 
хмель ниць ко му, мак си му кри во но су, 
Іва ну бо гу ну, да ни лу Не чаю, Іва ну 
сір ку, се ме ну па лію, мак си му за ліз-
ня ку, – а та кож та ра су Шев чен ку, 
ми ко лі го го лю, ко за ку- коб за рю. ця 
прог ра ма до сі не ре а лі зо ва на. ство-
рен ня іс то ри ко- ме мо рі аль но го пар ку 
пот ре бує уточ нен ня йо го прог ра ми, 
пе ре лі ку скуль птур і пам’ят них зна-
ків, ви ко нан ня від по від них на у ко вих, 
про ек тних і твор чих ро біт.

га ле рею скуль птур ви дат них ді я-
чів ук ра їн сько го ко зац тва та за по-
розь кої сі чі до ціль но роз та шу ва ти в 
за по від ни ку уз довж ог ля до во го шля-
ху між бу дин ком му зею та іс то ри ко- 
ет ног ра фіч ним ком плек сом “за по-
розь ка січ”, який про ек ту єть ся. мож-
ли ві й ін ші ва рі ан ти роз та шу ван ня 
Іс то ри ко- ме мо рі аль но го пар ку.

Як пер ший етап ре а лі за ції ви щез-
га да них за хо дів, до ціль но ви го то ви ти 
й вста но ви ти скуль птур ну ком по зи-
цію “ко за ки на ча тах” скуль пто ра в. 
ду бі ні на.  

2. в Іс то ри ко- ет ног ра фіч но му му зеї 
“за по розь ка січ” до ціль но від тво ри ти 
ос нов ні ри си роз пла ну ван ня, фор ти-
фі ка цї, ар хі тек ту ри гро мад ських, 
жит ло вих і гос по дар ських бу ді вель 
за по розь кої сі чі XVI I- хVI II ст. тут 
ма ють бу ти по ка за ні го лов ні міс то бу-
дів ні час ти ни ко заць кої сто ли ці – кіш, 
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тор го во- ре міс ни че пе ред міс тя, га вань 
ко заць ко го фло ту. 

за свід чен ням іс то рич них дже рел, 
ар хі тек ту ра бу ді вель і спо руд сі чі 
роз ви ва ла ся в тра ди ці ях ук ра їн сько го 
на род но го бу ді вель но го мис тец тва 
под ніп ров ської ук ра ї ни XVI– XVI II 
ст. го лов на час ти на сі чі кіш мав ко ло-
по діб ні аб ри си пла ну, був ото че ний 
зем ля ним ва лом, зміц не ним на гре бе ні 
па ля ми, а та кож ро вом. усе ре ди ну 
про ва ди ли про їз ні де рев’яні ве жі та 
хвір тки. На ній була сі чо ва пок ров-
ська цер ква, ку ре ні – жит ла вій сько-
во- ад мі ніс тра тив них під роз ді лів та 
сі чо вої за ло ги, бу дин ки ко шо во го ота-
ма на, вій сько ва кан це ля рія, сі чо ва 
шко ла, ку рін ні ко мо ри- скар бни ці та 
ін ші спо ру ди. 

сі чо ве пе ред міс тя, осе ре док тор го-
во- ре міс ни чої ді яль нос ті за по розь ких 
ко за ків, бу ло ото че не зем ля ним ва лом 
з еле мен та ми бас ті о но вих ук ріп лень, 
ма ло кіль ка брам. тут роз та шо ву ва-
ли ся сі чо вий ри нок, тор го во- ре міс ни-
чі, гос по дар ські та ін ші  бу дів лі. у 
сі чо вій га ва ні сто я ли ко заць кі бо йо ві 
чов ни – “чай ки”, ри баль ські чов ни 
то що. 

для Іс  то ри ко- ет ног ра фіч но го 
му зею “за по розь ка січ” об ра но міс це 
в пів ніч ній час ти ні ост ро ва хор ти ці – 
між бу дин ком му зею та со ву ти ною 
бал кою. бу дів лі Іс то ри ко- ет ног ра фіч-
но го му зею “за по розь ка січ” ма ють 
ви ко рис то ву ва ти ся для му зей них пот-
реб, а та кож для про ве ден ня гро мад-
ських уро чис тос тей, свят то що.

в ос но ву про ек ту Іс то ри ко- ет ног ра-
фіч но го му зею “за по розь ка січ” мож на 
пок лас ти про ек тні роз роб ки інс ти ту ту 
“за по ріж ци віль про ект”. при цьо му 
ба жа но збіль ши ти пло щу за бу до ви 
ко ша та сі чо во го пе ред міс тя. це  дасть 

змо гу уріз но ма ніт ни ти ти по ло гію й роз-
мі ри сі чо вих бу ді вель. сі чо ву пок ров-
ську цер кву до ціль но від тво ри ти у виг-
ля ді мо ну мен таль но го де рев’яно го хре-
ща то го п’яти бан но го хра му, ха рак тер-
но го для ар хі тек ту ри ук ра їн сько го 
ба ро ко XVI I– XVI II ст. са ме та ка цер-
ква бу ла в ос тан ній  Но вій (під піль нен-
ській) за по розь кій сі чі. та кий храм 
слу жи ти ме ар хі тек тур ною до мі нан тою 
ком плек су, бу де зруч ним для про ве-
ден ня ба га то люд них цер ков них від прав 
і гро мад ських ак цій.   

3. На о. бай ди (ма ла хор ти ця) збе-
ріг ся уні каль ний іс то ри ко- ар хе о ло гіч-
ний ком плекс, до скла ду яко го вхо-
дять: 1) го ро ди ще до би брон зи; 2) реш-
тки зам ку бай ди- дмит ра виш не вець-
ко го се ре ди ни XVI ст.; 3) зем ля ні 
ук ріп лен ня за по розь кої ко ра бель ні 
1736-1739 рр., яка бу ду ва ла ся за учас-
тю за по розь ких ко за ків. до ціль но 
му зе є фі ку ва ти ці пам’ят ки. в ос но ву 
про ек ту му зе є фі ка ції о. бай ди мож на 
пок лас ти про ек тні про по зи ції, оп ра-
цьо ва ні у дер жав но му на у ко во- дос-
лід но му інс ти ту ті те о рії, іс то рії ар хі-
тек ту ри і міс то бу ду ван ня в 1993 р. 

4. На о. хор ти ця ба жа но від тво ри ти 
за по розь кі ху то ри- зи мів ни ки, що іс ну-
ва ли тут у XVI I– XVI II ст. ро бо ту з 
ло ка лі за ції та ар хе о ло гіч но го дос лід-
жен ня зи мів ни ків про во дить за по від-
ник.

5. На о. хор ти ці до ціль но му зе є фі-
ку ва ти зем ля ні ук ріп лен ня хор тиць-
ко го рет ран ше мен та 1736–1739 рр., 
які спо руд жу ва ли ся за учас тю за по-
розь ких ко за ків.

6. від нов лен ня іс то рич ної еко сис те-
ми о. хор ти ці по вин но ви ко ну ва ти ся за 
ок ре мою прог ра мою, яку ма ють оп ра-
цю ва ти за по від ник, від по від ні на у ко во-
 дос лід ні та про ек тні ор га ні за ції. 
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вив чен ня тех но ло гії та тех ні ки 
виконання пам’яток ук ра їн сько го 
ма лярс тва зу мов лює на леж не виз на-
чен ня ком плек су до ціль них кон сер ва-
цій но- рес тав ра цій них за хо дів по їх 
збе ре жен ню. то му, перш ніж тор кну-
ти ся пи тан ня від нов лен ня пам’яток, 
слід уза галь ни ти де я кі ти по ві ри си 
ук ра їн сько го ма лярс тва, що скла да ли-
ся впро довж хV-хх ст. 

у цей пе рі од стрім ко від бу вав ся про-
цес засвоєння ук ра їн ським мис тец твом 
якос тей, при та ман них за галь но єв ро-
пей ській тра ди ції, ство рю ва ла ся но ва 
ори гі наль на на ці о наль на ес те ти ка.

про цес за род жен ня но вої тра ди ції 
ук ра їн сько го ре лі гій но го ма лярс тва 
від бу вав ся в пев них іс то ри ко-  ет ног ра-
фіч них умо вах, за яких мож ли вість 
на бу ва ння но во го сві тог ля ду за по чат-
ку ва ла но ве сприй нят тя мис тець кої 
до вер ше нос ті тво рен ня, і спри чи ни ла ся 
до фор му ван ня та ко го ус лав ле но го сти-
лю ко заць кої до би, як ук ра їн ське ба ро-
ко.

у жи во пи сі спостерігаємо у від хід 
від ві зан тій ських ка но нів іко но ма лю-
ван ня тем пе рою по бі ло му кле йо во му 
лев ка сі. Іко но пис ні зоб ра жен ня на бу-
ва ють ре а ліс тич них рис, що обу мо ви ло 
впро вад жен ня світ ло- ті ньо во го мо де-
лю ван ня форм внас лі док ви ко рис тан ня 
пе ре ваг то го час ної тех ні ки олій но го 
жи во пи су. тво ри ви ко ну ва лися час то 
на по лот ні по емуль сій но му або олій но-
му од но- або дво ша ро во му ко льо ро во-
му ґрун ті. Нап рик лад, на іко ні “бо го-
ма тір з не мов лям” з му зею І. гон ча ра 
(інв. № 4584), да то ва ній 1725, роз різ ня-
є мо сі рий емуль сій ний ґрунт, по діб ний 
до ґрун тів та ких су час ни ків ав то ра іко-
ни, як ж. м. Натьє, п.п. ру бенс, д. 
ле виць кий. тех ні ка ви ко нан ня жи во-
пи су роз бі ле ни ми про пис ка ми з уза-
галь ню валь ним ле су ван ням від по ві дає 
то го час ним при йо мам олій но го 

ма лярства.
вив ча ю чи та ї ни іко но пи сан ня за 

книж ко ви ми гра вю ра ми з тво рів пів-
ніч но єв ро пей ських майс трів, у цен трах 
ре лі гій но го ма лярс тва, на сам пе ред, 
ки є во- пе чер ській лав рі, або нав ча ю-
чись без по се ред ньо закор до ном, нап-
рик лад, в Іта лії, май бут ні ук ра їн ські 
іко но пис ці зас во ю ва ли за хід но єв ро-
пей ську сти ліс ти ку зоб ра жен ня ре лі-
гій них сю же тів ре а ліс тич ни ми за со ба-
ми, і, зго дом, на бать ків щи ні, від тво рю-
ва ли на бу тий сві тог ляд у сво їй твор-
чос ті.

ана ло гіч ни ми тен ден ці я ми зба га-
чу ва ло ся і на род не мис тец тво, яко му 
при та ман ний оз доб лю валь но- по бу то-
вий ха рак тер. Іко ни, що за приз на чен-
ням виз на ча ють ся як “хат ні”, ви ко ну-
ва лися міс це ви ми ре міс ни ка ми з дот-
ри ман ням тех но ло гії та тех ні ки де ко-
ра тив но- у жит ко во го мис тец тва. від по-
від ним тво рам влас ти ві пло щин не зоб-
ра жен ня з роз пи сом ло каль ним ко льо-
ром та лі не ар ним під крес лен ням фор-
ми без світ ло- ті ньо во го мо де лю ван ня; 
вплі тан ня в ком по зи цію рос лин но го 
ор на мен ту, ха рак тер но го для пев ної 
міс це вос ті. за тех но ло гі єю та кі тво ри 
від по ві да ють всім оз на кам олій но го 
жи во пи су. ма лю ван ня олій ни ми фар-
ба ми без ґрун ту або по тон ко му ша рі 
ко льо ро вої олій ної фар би, (пе ре важ но 
теп лих бру нат них то нів), ви ко ну ва ло-
ся на сос но вих дош ках або на по лот ні 
до маш ньо го ви го тов лен ня.

за га лом тво ри ук ра їн сько го іко но-
пи су за ху дож ні ми оз на ка ми мож на 
роз ді ли ти на три гру пи:

– тво ри ві до мих майс трів пен зля, 
мис тец тво яких яск ра во уо соб лю ва ло 
ху дож ні ри си куль тур них осе ред ків 
ук ра ї ни;

– тво ри їх пос лі дов ни ків;
– тво ри майс трів де ко ра тив но- у-

жит ко во го мис тец тва.

наУкове вИданнЯ

характерНІ руйНацІЇ украЇНського ІкоНопису  
хV–хх столІть І методи Їх усуНеННЯ

Îëåíà Ëîã³íîâà  (ì. Êè¿â) 
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о. логІнова 

Іко но пис оз на че них груп роз різ ня-
єть ся не тіль ки за тех ніч ни ми за со ба-
ми вті лен ня за ду мів, а й за ма ляр ськи-
ми ма те рі а ла ми та за тех но ло гі єю їх 
ви ко рис тан ня. Нап рик лад, го то ві фар-
би мог ли ви пи су ва ти з Ні меч чи ни або 
ви го тов ля ти са мос тій но з міс це вої 
си ро ви ни – (гли ни), або са мо туж ки 
екс тра гу ва ти з міс це вих рос лин (бу ря-
ки, ду бо вої ко ри, луш пин ня ци бу лі 
то що). Якість бар вни ків і ви го тов ле них 
із них фарб різ нить ся за стій кіс тю у 
ча со во му ви мі рі. Нап рик лад, са мо роб ні 
екс трак тив ні бар вни ки з ча сом змі ню-
ють ко лір, бляк нуть, з яск ра во-чер во-
них, бла кит них ут во рю ють га му блі дих 
сі ро- бру нат них ко льо рів.

ук ра їн ський іко но пис ко заць кої 
до би ви ко ну ва ли пе ре важ но у змі ша ній 
– тем пе ра, олія (ІІ по ло ви на хVІ – І 
тре ти на хVІІ ст.) та, піз ні ше, в су то 
олій ній тех ні ці з від по від ною тех но ло гі-
єю. дос від кіль кох де сят ків ро ків рес-
тав ра ції іко но пи су на ук ра ї ні зас від-
чує, що ук ра їн ський іко но пис до ціль но 
від нов лю ва ти у спе ци фі ці олій но го 
жи во пи су. при чо му важ ли вим чин ни-
ком під бо ру рес тав ра цій них за хо дів і 
ма те рі а лів по вин на ста ти ме та збе ре-
жен ня при род них влас ти вос тей ма те-
рі а лів, що є струк тур ни ми скла до ви ми 
пам’яток.

та ким чи ном, тех но ло гіч ні особ ли-
вос ті ма лярс тва мо жуть бу ти при чи-
ною пев них руй на цій тво рів. влас не 
ха рак тер руй на цій ста но вить ос но ву 
для під бо ру ме то дів від нов лен ня.

ос но ва є важ ли вим еле мен том бу до-
ви іко но пис но го тво ру. во на ви ко нує 
фун кцію ут ри ман ня жи во пи су і має 
важ ли ве зна чен ня для за без пе чен ня 
йо го збе ре жен ня. На ук ра ї ні для ос но ви 
ви ко рис то ву ва ли пе ре важ но сос но ві 
дош ки, по час ти скле є ні з кіль кох час-
тин.

Най більш по ши ре не уш код жен ня 
ос но ви – де ре вог ри зом, яке приз во-
дить не тіль ки до по ру шен ня фун кції 
ос но ви як ут ри му ва ча жи во пи су, а й до 
пов ної руй на ції пам’яток.

роз пов сюд же ні ме то ди по си лен ня 
ме ха ніч ної міц нос ті де ре ви ни не зав-
жди від по ві да ють ви мо гам кон сер ва ції. 

Нап рик лад при на си чен ні трух ля вої 
де ре ви ни роз чи ном пбма (по лі бу тил-
ме так ри ла та), ма те рі ал ос но ви втра чає 
свої при род ні якос ті че рез пе ре на си-
чен ня син те тич ною смо лою, на бу ває 
влас ти вос тей плас тма си, що не від по-
ві дає ха рак те ру пам’яток.

На си чен ня де ре ви ни вод ним роз чи-
ном пва (по лі ві ні ла це та та) піс ля про-
со чен ня ети ло вим спир том спри чи няє 
вплив тіль ки на гли би ну до 1 см при 
пе ре важ ній тов щи ні до щок до 2-3 см. 
крім то го, ві ні ла це тат теж впли ває на 
при род ну струк ту ру ма те рі а лу.

Ін’єк ції роз чи ном пва у нарізні 
от во ри де ре вог ри за не дос тат ньо зміц-
ню ють ос но ву, не від нов лю ють її фун-
кцій.

ми від нов лю ва ли фун кцію ос но ви з 
ме тою га ран ту ван ня збе ре же нос ті 
жи во пи су шпа ру ван ням льот них от во-
рів де ре вог ри за тир сою, про со че ною 
вод ним роз чи ном пва у спів від но шен-
ні 2:1 або 7-процентним роз чи ном осет-
ро во го клею за до по мо гою оф таль мо-
ло гіч но го пін це та. про цес мож на по рів-
ня ти зі сто ма то ло гіч ним плом бу ван ням. 
ос но ва на бу ває здат нос ті ут ри му ва ти 
фар бо вий шар і рес тав ра цій ний ґрунт. 
де ре ви на в ці ло му не втра чає при род-
них влас ти вос тей.

з точ ки зо ру тех но ло гії жи во пи су 
ви ко нан ня “хат ніх” ікон у влас ти вій 
ма не рі нак ла дан ня тон ко го фар бо ва но-
го ша ру по тон ко му ґрун ті або прок лей-
ці по вин но за без пе чи ти три ва ле іс ну-
ван ня пам’яток. але уш код жен ня ос но-
ви де ре вог ри зом спри чи няє лу щен ня 
фар бо во го ша ру уз довж во ло кон де ре-
ви ни, що є най ха рак тер ні шою руй на ці-
єю цьо го ви ду пам’яток. за галь но по ши-
ре ний ме тод зміц нен ня зв’яз ку фар бо-
ва но го ша ру з ос но вою 5-процентним 
роз чи ном осет ро во го клею в біль шос ті 
ви пад ків не приз во дить до ба жа них 
ре зуль та тів: не дос тат ньо від нов лю єть-
ся елас тич ність фар бо во го ша ру, в міс-
цях ут во ре них лу щень зв’язок фар бо-
во го ша ру з ос но вою за ли ша єть ся нес-
тій ким.

з ме тою по ліп шен ня ре зуль та тів 
кон сер ва ції на ми ви ко рис то ву вав ся 
кле йо вий склад з 5-процентного роз чи-
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ну осет ро во го клею до дан ням плас ти фі-
ка то ра – ме ду (1 г до 100 г су хо го клею) 
та змо чу ва ча – би ча чої жов чі (1 мл до 
100 г су хо го клею). На ве де ний кле йо вий 
склад доз во ляє якіс но про вес ти від нов-
лен ня зв’яз ку жи во пи су з ос но вою.

за умо ви вве ден ня в струк тур не 
се ре до ви ще ма ляр ських тво рів фер-
мен та тив них ре чо вин від бу ва ють ся гід-
ро ліз но- об мін ні про це си в еле мен тар-
но му скла ді ре чо вин, що зу мов лю ють 
омо лод жу валь ний вплив на струк тур ні 
еле мен тар ні скла до ві жи во пи су внас лі-
док обо рот них від нов лю валь них ре ак-
цій. у струк тур но му се ре до ви щі про хо-
дить по си лен ня між мо ле ку ляр них 
зв’яз ків, ней тра лі за ція, бак те ри цид ний 
вплив. важ ли ва влас ти вість фер мен та-
тив них пре па ра тів – здат ність до са мо-
дес трук ції та обо рот ний ха рак тер про-
це сів – за без пе чує ці лес пря мо ва ний 
вплив на не ба жа ні на ша ру ван ня та 
за по бі гає уш код жен ню ав тор сько го 
жи во пи су.

від ша ру ван ня жи во пи су на пам’ят-
ках, що бу ли про со че ні син те тич ни ми 
смо ла ми або вос ко вою мас ти кою, мож-
ли во під кле ї ти до ос но ви тим са мим 
кле йо вим скла дом без по пе ред ньо го 
ви лу чен ня ви ще заз на че них ре чо вин зі 
струк ту ри жи во пи су.

та кі пам’ят ки об’єм ної різь бле ної 
по ліх ро мії з сю жет ни ми вклю чен ня ми, 
як нап рик лад хрес ти зі збір ки му зею 
на род ної ар хі тек ту ри і по бу ту ук ра ї-
ни, ви го тов ля ли з доб ре під го тов ле ної 
де ре ви ни, внас лі док чо го ос но ва мен ше 
уш код жу єть ся де ре вог ри зом, що обу-
мов лює дов гос тро ко ву при дат ність 
ут ри му ва ти фар бо вий шар. жи во пис 
та оз доб лен ня сріб лом і зо ло том на не-
се не по кле йо во му лев ка сі. в де я ких 
ви пад ках для по ліп шен ня зв’яз ку з 
ос но вою зас то со ва но по лот ня ну або 
па пе ро ву па во ло ку. від ша ру ван ня лев-
ка су з фар бо вим ша ром ут во рю єть ся 
че рез руй нів ні про це си в ма те рі а лах та 
нес при ят ли ві умо ви збе рі ган ня, на сам-
пе ред за мо кан ня. за до віль ний ре зуль-
тат зміц нен ня зв’яз ку лев ка су з ос но-
вою до сяг ну то пос ту по вим на си чен ням 
ви ще оз на че ним кле йо вим скла дом та 
ви су шу ван ня під ва гою мі шеч ків з піс-

ком че рез ша ри па пі рос но го та філь-
тру валь но го па пе ру. елас тич ність 
фар бо ва но го ша ру з лев ка сом та 
зв’язок з ос но вою бу ло від нов ле но без 
де фор ма ції лев ка су. ме тод теп ло го 
пра су ван ня че рез фто роп лас то ву плів-
ку зас то со ву вав ся в ок ре мих ви пад ках 
з ме тою вкла дан ня від лу ще них кра їв 
кра ке лю рів піс ля ту жа він ня лев ка су.

у ви пад ках гру бих кра ке лю рів олій-
но го ґрун ту і фар бо во го ша ру до ціль но 
здій сню ва ти про ти ран ня ефір ни ми олі-
я ми за 10-15 хви лин пе ред на си чен ням 
кле йо вим роз чи ном струк тур них ша рів 
жи во пи су в якос ті до по між но го за со бу 
для вкла дан ням від лу ще них кра їв.

за по бі ган ня втра там при пе ре ве-
зен ні іко но пи су з ве ли ки ми плас та ми 
від ша ру ван ня та здут тя в ме жах міс та 
до ся га єть ся зав дя ки на си чен ню еле-
мен тів жи во пи су кле йо вим скла дом 
без на не сен ня про фі лак тич ної зак лей-
ки. зав дя ки зво ло жен ню від ша ро ву-
ван ня пе рес та ва ли бу ти лам ки ми.

важ ли ву проб ле му екс по на тів 
му зей но го збе рі ган ня ста нов лять зас-
та рі лі па пе ро ві зак лей ки, що їх на но-
си ли на від лу ще ний жи во пис з ме тою 
за по бі ган ня втра там при тран спор ту-
ван ні. у пе ре важ ній біль шос ті ви пад-
ків спо сте рі га єть ся міц ний зв’язок між 
па пе ром та фар бо вим ша ром, ніж фар-
бо вим ша ром та ос но вою. за по ши ре-
ною ме то ди кою, пе ред від нов лен ням 
зв’яз ку жи во пи су з ос но вою, по пе ред-
ня про фі лак тич на зак лей ка під ля гає 
усу нен ню. про те, під час ви ко нан ня 
цьо го про це су ви ни ка ють умо ви для 
но вих об си пань фар бо во го ша ру че рез 
склад ність про це су. то му вар то спо-
чат ку від но ви ти зв’язок жи во пи су з 
ос но вою, а вже по тім усу ва ти зак лей ку 
з по вер хні фар бо во го ша ру. від так, 
жи во пис за ли шить ся збе ре же ним.

при від нов лен ні зв’яз ку між ос но-
вою та кле йо вим лев ка сом за умо ви 
від ша ро ва ної та по жо лоб ле ної по лот-
ня ної па во ло ки, де фор ма ція усу ва єть-
ся роз рів ню ван ням на по вер хні ос но ви 
у во ло го му ста ні че рез на си чен ня кле-
йо вим роз чи ном всі єї по вер хні тво ру. 
па пе ро ву зак лей ку на но сять че рез три 
го ди ни і зас то со ву ють нет ри ва ле пра-
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су ван ня крізь фто роп ласт з ме тою 
вкла дан ня від лу ще них кра їв кра ке лю-
рів. до су шу ван ня про во дить ся під пре-
сом з мі шеч ків з піс ком. 

спос те ре жен ня за тво ра ми ви я ви ло 
стій кий ха рак тер ут во рю ва но го зв’яз-
ку, тен ден ції до пов тор них від ша ру-
вань не за фік со ва но. 

у зв’яз ку з на яв ною в ук ра ї ні тра-
ди ці єю не пе ре ма льо ву ва ти уш код же-
ний іко но пис, а змі ню ва ти на но вий, до 
на шо го ча су збе рег ли ся пам’ят ки пе ре-
важ но без під нов лю валь них спот во-
рень. у цих ви пад ках ав тор ський жи во-
пис при хо ва ний ли ше ша ра ми ущіль-
не но го по вер хне во го заб руд нен ня з 
кіп тя вою. у ра зі усу нен ня з по вер хні 
пам’яток заб руд нен ня від кри ва єть ся 
тон кий, пе ре важ но ав тен тич ний, шар 
за хис но го пок рит тя жи во пи су. за леж-
но від про фе сій ної май стер нос ті ви ко-
нав ців та ма те рі аль них ре сур сів за мов-
ни ків, пок рит тя бу ва ють кіль кох ви дів: 
смо ля ні та олій но- смо ля ні, біл ко ві в 
за до віль но му ста ні, за лиш ки пок рит-
тів, мож ли во, з час ни ко вої олії, на си-
че но го цук ро во го роз чи ну, “лам паль-
ною”, со няш ни ко вою, ефір ни ми олі я ми 
то що. олі фа, а са ме “ва ре на” олія з 
до міш ка ми смол то що, яка знач но змі-
ню єть ся з пли ном ча су за ко льо ром та 
то наль ніс тю і на но си ла ся тов стим 
ша ром, не бу ла ха рак тер ною для ук ра-
їн сько го іко но пи су. всі ін ші різ но ви ди 
за хис них пок рит тів ук ра їн сько го 
жи во пи су на но си ли ся тон ким ша ром, 
май же не змі ню ють ся з ча сом за ко льо-
ром та то наль ніс тю. та ким чи ном, збе-
рі га єть ся сприй нят тя ху дож ніх якос-

тей тво рів. то му під час при ве ден ня 
ук ра їн сько го іко но пи су в екс по зи цій-
ний стан по вер хню дос тат ньо очис ти ти 
від ущіль не но го заб руд нен ня, що 
га ран тує збе ре жен ня ори гі наль но го 
жи во пи су та оз нак дав ни ни.

з ці єю ме тою ми ви ко рис то ву ва ли 
су міш з дис ти льо ва ної во ди, жов тка 
ку ря чо го яй ця та би ча чої жов чі в рів-
них час ти нах. піс ля на не сен ня та ко го 
скла ду на по вер хню жи во пи су, йо го 
зми ва ють дис ти льо ва ною во дою або 
пі ною ней траль но го ми ла, або вод ним 
роз чи ном фер мен та тив них фар ма цев-
тич них за со бів за до по мо гою ват них 
там по нів, зак ріп ле них на оф таль мо ло-
гіч но му пін це ті.

ме тод доз во ляє пос лі дов но, по ша-
ро во усу ва ти заб руд нен ня, по тем ні лі 
ла ко ві ша ри, піз ні ші фар бо ві на ша ру-
ван ня. зас то су ван ня фер мен та тив них 
за со бів ство рює умо ви для неш кід ли-
во го що до тво рів усу нен ня ущіль не но-
го заб руд нен ня з по вер хні жи во пи су 
без ла ко во го пок рит тя. ана ло гіч но 
мож ли во усу ва ти на ша ру ван ня кіп тя-
ви з ущіль не ним заб руд нен ням та 
крей дя но го на бі лу з по вер хні мо ну мен-
таль но го жи во пи су. тим са мим спо со-
бом ефек тив но усу ва ти заб руд нен ня, 
ущіль не не з олі єю, штуч ну та при род-
ну па ти ну то що з по вер хні оз доб лю-
валь но- куль то вих пред ме тів цер ков-
но го ужит ку, ви го тов ле них з до ро го-
цін них ме та лів. фер мен та тив ні склад-
ни ки по лег шу ють про цес усу нен ня 
по лі мер них кле йо вих плі вок з не за хи-
ще но го ла ком фар бо во го ша ру по ліх-
ром ної скуль пту ри. ІМ
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в екс по зи ції “пів день ук ра ї ни – 
край ко заць кий”, пред став ле но за го-
род же ний па лі са дом май дан, де про хо-
дять тре ну ван ня та ре пе ти ції їз ди на 
ко нях. це ожив ляє са ди би, як і те, що 
по дво рі хо дить пти ця, у хлі ву сто ять 
ко ні. І ко ли від ві ду ва чі му зею за хо дять 
на екс по зи цію, во ни при єм но за ну рю-
ють ся у жи ве се ло хVІ І І- хІх ст. цьо-
му від по ві дає особ ли ва ат мос фе ра. 
ці ка во по ба чи ти хлоп ців у тра ди цій но-
му ко заць ко му вбран ні, які де монс тру-
ють своє вмін ня си ді ти у сід лі, вправ ля-
ти ся з шаб ля ми та пі ка ми, по ка зу ють 
склад ні впра ви, зок ре ма, можна впій-
ма ти на віс тря пі ки шап ку, яку три має 
на дов гій жер дці спи со но сець. без ліч 
емо цій від чу ва ють від ві ду ва чі від ма ло-
го до ве ли ко го. ко за ки із ли цар ською 
збро єю, в шля хет но му ко заць ко му одя-
зі на ко нях – це ба жан ня по ка за ти іс то-
рич ні по дії ко заць кої до би для ус ві дом-
лен ня іс то рії, зміц нен ня фі зич но го здо-
ров’я, мо раль но го ду ху.

одяг ви різ няє на леж ність во ї на до 
ті єї чи ін шої вій сько вої час ти ни. втім, 
ко заць ке вбрання до по ло ви ни хVІІ ст. 
було ду же різ но ма ніт нє. ко за ки одя га-
ли ся прос то, ма ло чим від різ ня ли ся у 
цьо му пла ні від се лян. авс трій ський 
по сол еріх ля со та 1594 р. писав, що 
ко за ки но си ли по верх одя гу пла щі, які 
зва ли ся ко бе ня ка ми. поль ський ман-
дрів ник ста ро воль ський зга дує у 1628 р. 
їхні гру бі со роч ки й ки реї. під кор су-
нем 1648 р ко заць ке вій сько по ка за ло ся 
зда ле ка в бі лих серм’ягах. але вже то ді 
по чи нає тво ри ти ся ти по вий ко заць кий 
одяг. з 1620–1640 рр. впер ше у ре єс тро-
во му вій ську ви ко рис то ву ва ло ся од но-
рід не сук но на одяг. Як вид но з кар тин 
гі йо ма де бап ла на, ко зак но сив кап тан 
дов гий, ниж че ко лін, без ков ні ра, зас-
тіб ну тий гус то ґуд зи ка ми, пе ре по я са-
ний м’яким по я сом, до яко го з лі во го 
бо ку бу ла при чеп ле на шаб ля. Шап ка 
об ши ва ла ся хут ром, а дно у ній де що 

зви са ло. у стар ши ни хут ря на "око ли-
ця" шап ки бу ла спе ре ду роз рі за на, а 
збо ку шап ку прик ра ша ли пе ра. знат-
ний ко зак по верх жу па на но сив ши ро-
ку ки рею, під би ту хут ром, де ко ли з 
ба га тим ко мі ром.

ві до мий іс то рик та ет ног раф дмит-
ро Явор ниць кий так опи сує одяг ко за-
ків: “за по рож ці одя га ли ся доб ре, хо ди-
ли бра во, че пур но. во ни го ло ви бри ли, 
зап рав ля ли од ну тіль ки чуп ри ну, дов гу 
та ку, з ар шин, ма буть. за мо та за ву хо 
ра зів два, та й по ві сить, так во на ви сить 
аж до са мо го пле ча. бо ро ди теж бри ли, 
од ні ву са тіль ки бу ли. ву са дов гі ко ха-
ли. оце як на фар бує їх, як на чер нить, 
та як роз че ше гре бін цем, так хоч він і 
ста рий, а та кий ко зак вий де, що хіть- 
хіть!

оде жа в них все на дро ту, на шов ко-
вих шнур ках та на ва ті; сук на тон кі, 
уся ких ко льо рів: бу ло зе ле не, чер во не, 
бу ло го лу бе, хто яко го по ба жає. [...]

прий де, бу ло до них чо ло вік го лий, 
бо сий, а во ни йо го убе руть, як па на, бо в 
за по рож ців тих су кон, гро шей, оде жі – 
так яких хо чеш сор тів і скіль ки зав год-
но.

На го ло ву на ді ва ли ви со ку шап ку, 
гос тру, око ли ця сму ше ва, паль ців три 
ши ри ни, а вер шок су кон ний на ва ті – 
чер во ний або зе ле ний, з зо ло тим пе рех-
рес тям, а на са мо му вер шку ще й ки ти-
ця ви сить. Шап ки всі за ку ре ня ми, який 
ку рінь, та кий і ко лір на шап ці. оце як 
нак ла да ти шап ку, то за раз від бе ре від 
чуп ри ни пу че чок во лос ся, чуп ри ну 
за мо та за ву хо, а пу че чок на пус тить 
на пе ред та то ді вже й шап ку нак ла де. 
Як на ло жить шап ку, то він уже й ко зак.

по тім уже на ді ває кап тан чер во ний, 
з ґуд зи ка ми на шов ко вих шнур ках, 
увесь на збо рах: і по бо ках, і спе ре ду, а 
на спи ні з уся ки ми сму га ми по ви ма льо-
ву ва ни ми та по за кар лю чу ва ни ми. зас-
теб не той кап тан ґуд зи ка ми, та ще й 
підв’яже по я сом – або ша ле вим, або 
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тіль ки на по ло ви ну пе рет ка ним шов-
ком. по яс ро бив ся ши ро кий. він спус-
кав ся ниж че жи во та, а ста вав аж під 
ру ки. Не та кий, як те пер, що за мо ту ють 
скіль ки там ра зів на жи во ті та ще й 
вуз лом зав’язу ють, а та кої бу де дов жи-
ни, скіль ки тре ба, щоб охо пи ти один 
раз жи віт чо ло ві ка. він був на гап лич-
ках, з пря жеч ка ми, з ре мін чи ка ми для 
піс то лів та для люль ки, з ки ти ця ми 
зза ду різ них ко льо рів: бу ли зе ле ні, 
жов ті, го лу бі.

ото як на ді не чер во ний кап тан, то ді 
вже зверх ньо го на ді ває чер кес ку або 
жу пан. це вже дов ге та ке та прос то ре, з 
ши ро ки ми ру ка ва ми, теж на шнур ках. 
Чер кес ка уже на ко лір го лу ба. кап тан 
чер во ний, а чер кес ка го лу ба або си ня. 
Як на дів на се бе чер кес ку, то за раз 
прис ті бає гап лич ка ми ру ка ва. ко ло 
кис ті ру кав ву зень кий, а да лі, під пах-
ва ми, ши ро кий та ще й із про рі хом, а 
зда ля так во но зда єть ся, що у ньо го 4 
ру ка ви: два на бо ках, а два на спи ні.

Шта ни прос то рі бу ли, су кон ні, уся-
ких ко льо рів, а най більш си ньо го ко льо-
ру. мат ні в шта нях та кі, що аж до зем лі, 
так на че во ло чить ся що. бу ли на оч ку-
рах, а оч ку ри або шов ко ві, або вов ня ні, з 
зо ло ти ми ки ти ця ми на обох кін цях. а 
но си ли ся як єсть по- ту рець ки: хо ло ші 
не за ха ля ви зак ла да лись, а прив’язу-
ва лись звер ху сап’яно вою або шов ко-
вою під підв’яз кою та так, що й са ма 
підв’яз ка хо ва ла ся під шта ни. Її зов сім і 
не вид но бу ло, тіль ки й узд риш сріб ні 
або зо ло ті ки ти ці від неї. Як іде ко зак, 
так ті ки ти ці так і те лі па ють ся з-під 
шта нів. ота ка то во на, та оде жа, бу ла. 
доб ра бу ла, усе на шнур ках, на ґуд зи-
ках, на гап лич ках та на бу зу мен тах.

Чо бо ти у за по рож ців бу ли сап’яно ві, 
чер во ні, жов ті, зе ле ні, з зо ло ти ми та 
сріб ни ми під ків ка ми. Чо біт так і не 
ба чиш; од ні нос ки та за каб лу ки й вид-
ко: во ни так свої шта ни на пус ка ли на 
чо бо ти. зда ле ка на че ба ба в юп ці сто-
їть”. 1 

ві до мий іс то рик во ло ди мир го лу-
буць кий у кни зі “за по розь ке ко зац тво” 
заз на чає, що в опи сі ко за ка Ірк лі їв сько-
го ку ре ня гав ри ла по го рі ло го в сі чі 
бу ло: ли сий ту луп, кри тий го лу бим сук-

ном з по зу мен та ми, вов чий ту луп, кри-
тий сук ном по пе ляс то го ко льо ру, два 
ат лас них го лу бих каф та ни і чор ний, дві 
ки реї – од на з ада мас ку, дру га – із кар-
ма зи на, 2 піс то лі, шаб ля в сріб ній оп ра-
ві, руш ни ця, шаш ка, сріб на ла дун ка... 2 

ми ко ла зак рев ський – іс то рик- ар-
хе о лог, ет ног раф – опи сує ос вя чен ня 
во ди на свя то ма ко вея в ки є ві у кін. 
хVІ ІІ ст., яке від бу ва ло ся у со бор ній 
цер кві ус пін ня прес вя тої бо го ро ди ці 
пи ро го щої. “то ва ри ші зо ло тої ко рог ви 
вер хи на ко нях на чо лі із сур ма ча ми й 
ли тав ра ми роз мі щу ють ся нав ко ло хра-
му. ко жен із вер шків вбра ний у кун туш 
по верх жу па ну, на го ло ві – ви со ка шап-
ка з ок са ми то вим ма ли но во го ко льо ру 
вер хом і зо ло тою ки ти цею, че рез пле че 
– ви со ка ла дун ка, до шов ко во го по я су 
при ві ше на шаб ля, на ви со ко му ко заць-
ко му сід лі ле жить шкі ря на, на би та 
пу хом по душ ка. вся збруя – із сріб ни ми 
прик ра са ми, за вер шни ка ми по ву ли ці 
аж до фло рів сько го мо нас ти ря ви ши ку-
ва ла ся у два ря ди пі хо та”. 3 

у хVІ ІІ ст. ко заць кий одяг скла дав ся 
з двох го лов них час тин: спід ньо го кап-
та на, у май бут ньо му бу де на зи ва ти ся 
жу пан, і вер хньої – чер кес ки, піз ні ше 
ві доз мі ниться в кун туш. від різ ня ли вже 
одяг вій сько вий від ци віль но го.

кап тан у вій ську був із сук на ко рот-
кий, ся гав тіль ки де що ниж че ко лін, 
щоб лег ше бу ло вско чи ти на ко ня й 
ви гід но мар ши ру ва ти; вій сько ві впра ви 
від бу ва ли ко за ки у са мих кап та нах. 
жу пан був до сить с тис лий, по ли за хо-
ди ли доб ре на се бе; зас ті ба ли йо го на 
гап ли ки або ґуд зи ки на гру дях і пе ре по-
я су ва ли по я сом. ви бор ні ко за ки но си ли 
чер во ні кап та ни, по тім бі лі, ком па ній ці 
– чер во ні, пуш ка рі і жол да ки – жов ті. 
стар ши на ко за ків бу ла: пол ков ник, 
обоз ний, пи сар, оса вул, хо рун жий, сот-
ник. стар ши на і ци віль ні лю ди но си ли 
жу па ни до віль ної дов жи ни, різ них 
ко льо рів і ма те рій. до ро гі, пе ре важ но 
за мор ські тка ни ни, но си ла за дав ніх 
ча сів ко заць ка стар ши на та па ни. 
по шит тя та оз доб лен ня одя гу зав жди 
бу ло спра вою са мих йо го влас ни ків та 
крав ців, що пот ре бу ва ло вмін ня. са ме 
сло во кра вець оз на чає, що ці майс три 

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



119

мо жуть не тіль ки по ши ти, але й пок ро ї-
ти одяг. “Швець, знай своє шевс тво, а в 
кра вец тво не мі шайсь”, – го во рить 
ук ра їн ське прис лів’я. при ан ні Іо а нів ні 
пе тер бург мав спе ці аль них крав ців, які 
ши ли ко заць кі кос тю ми. у прид вор них 
хра мах спі ва ки бу ли одяг ну ті в на ці о-
наль ні ук ра їн ські жу па ни і кун ту ші, що 
бу ло зак ріп ле но особ ли вим ука зом ім пе-
рат ри ці. ад же чо ло вік Єли за ве ти пет-
рів ни, олек сій ро зу мов ський був при-
ве зе ний з ук ра ї ни пів чим.4 

На ко заць ко му жу па ні із ма ли но-
во го вов ня но го сук на На ці о наль но го 
іс  то рич но го му зею ук ра ї  ни 
(інв. № т-4542) мож на роз гля ну ти 
особ ли вос ті крою. він був пок ро є ний 
до ста ну, тоб то щіль но об ля гав ко за ка 
у вер хній час ти ні тор са за ра ху нок 
крою особ ли вих де та лей і їх ньої кон-
фі гу ра ції. для цьо го тре ба бу ло ма ти 
мір ку роз мі рів фі гу ри і кро ї ти від по-
від но до неї. ос нов ни ми де та ля ми 
крою є пе ред (дві по ли) і спин ка з 
бо ко ви ми ре льє фа ми. за у ва жу є мо, що 
в ук ра їн сько му одя зі та ко го по діб но го 
пок рою спин ки бу ли і кер сет ки, юп ки, 
сви ти. від лі нії та лії з бо ків і по спин ці 
вши ті кли ни, біч ні встав ки у фор мі 
три кут ни ка. ці кли ни ма ють на род ну 
наз ву “ву са”, які та кож при ши ва ли на 
ниж ню час ти ну жу па на, тим са мим 
за без пе чу ю чи знач не роз ши рен ня від 
ста ну до ни зу. рід ше спин ка бу ла при-
зіб ра на на збо ри.

до гор ло ви ни жу па на при ши вав ся 
ви со кий сто я чий ко мір “ко зир”, який 
зак ри вав по ти ли цю. він був і для кра си. 
тут він прик ра ше ний ви шив кою чер во-
ни ми шов ко ви ми нит ка ми і об ши тий 
де ко ра тив ним шну ром. ко мі ри ши ли із 
ок са ми ту, шов ку, кам ки (шов ко ва тка-
ни на з різ ни ми узо ра ми, яка пе ре ли ва-
лась різ ни ми від тін ка ми), оз доб лю ва ли 
ви шив кою зо ло ти ми і сріб ни ми нит ка-
ми.

жу па ни ши ли на під клад ці, якою 
час то слу жи ла до ро га шов ко ва тка ни-
на. Її мож на бу ло роз гля ну ти, ко ли 
ко зак їхав вер хи на ко ні, то ді по ли під-
вер та ли ся. по бо ко вих швах жу пан має 
“про рі хи”, тоб то дві вер ти каль ні про-
різ ні ки ше ні, а та кож по ни зу тих же 

бо ко вих швів – роз рі зи дов жи ною приб-
лиз но 7 см. для ок ра си край лі вої по ли, 
дов ко ла ни зу і роз рі зів жу па на та 
ки шень об ши ті чер во ним шну ром. у 
пле чах ши ро кі ру ка ви. во ни по ши ті 
для віль них ру хів ру ка ми, до ся га ють 
зап’яс тя за ву же ни ми до сить щіль но, 
на віть зас ті ба ють ся вни зу ру ка ви на 5 
ґуд зи ків. до ру ка вів на ши ті ман же ти 
(“за ков ра ші”) фі гур но го крою, та кож 
оз доб ле ні шну ром. Не рід ко ко мір і ман-
же ти ма ли ін ший ко лір та ін шу де ко ра-
тив ну тка ни ну ніж жу пан, як і в цьо му 
ви пад ку ман же ти із зе ле но го ок са ми ту. 
ко мір і вер хня по ла на гру дях оз доб ле-
ні ви шив кою узо ром “хме лик” чер во-
ним шов ком, що вва жа ло ся в на ро ді 
по чес ним да ром. це є ду же важ ли вою 
час ти ною кос тю ма. оз доб лен ня одя гу 
– ба га тю ща куль ту ра, в якій закла де ні 
са мо бут ні фор ми, так са мо, як і в на род-
ній ви шив ці, да ю чи прос тір влас ній 
фан та зії, імп ро ві зу ю чи в ме жах ус та-
ле ної тра ди ції.

в опи сах стар шин ських по жит ків із 
ре єс тру ар хів них ма те рі а лів хVІ ІІ ст. 
най по пу ляр ні шим вер хнім одя гом для 
ко заць кої стар ши ни був кун туш. крім 
міс це во го ви роб ниц тва су кон, для кун-
ту шів ви ко рис то ву ва ли й за кор дон ні 
тка ни ни (ве не ці ан ський ок са мит, 
ту рець ка пар ча, штоф, ат лас). па літ ра 
тка нин до кун ту шів бу ла: чер во ний або 
ма ли но вий штоф, зе ле на або жов та 
пар ча, чор ний або зе ле ний ок са мит. 
Ши ли кун ту ші кро пив но го, цит ри но во-
го, бла кит но го і виш не во го ко льо рів на 
під клад ці й під би ра ли хут ром з ри сі, 
ли си ці, со бо ля, ку ни ці. одяг прик ра-
шав ся сріб ни ми, мід ни ми, де рев’яни ми 
ґуд зи ка ми, де ко ра тив ни ми шну ра ми.

кун туш – дов гий до дат ко вий вер-
хній одяг ко заць кої стар ши ни, який 
одя гав ся по верх жу па на. так са мо міц-
но стяг ну тий у та лії, мав біч ні кли ни з 
сис те мою скла док “ряс”. йо го особ ли-
віс тю бу ли дов гі, до сить ши ро кі ру ка ви 
з роз рі за ми по се ре ди ні нап ро ти лік тів, 
зав дов жки 25–30 см, у які про су ва ли 
ру ка ва жу па на. Як що ру ки прос ми ку-
ва ли в ці роз рі зи, ру ка ва ста ва ли від-
кид ни ми, їх на зи ва ли “ви льо ти”. 
зав’яза ні на спи ні вуз лом від кид ні 
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в. максИм

ру ка ва оз на ча ли го тов ність ко за ка до 
бою. вни зу ру ка ва ма ли ман же ти, час-
то хут ря ні або роз рі зи, об ши ті тась мою, 
га лу ном або хут ром.

зас ті бав ся кун туш впри тул на гру-
дях на гус то роз та шо ва ні до по я са ґуд-
зи ки, іно ді з пет ли ця ми. кун ту ші ма ли 
сто я чі ко мі ри або ша ле ві, а та кож вер-
ти каль ні біч ні ки ше ні. Но си ли кун ту ші 
як роз стеб ну ти ми, не під пе ре за ни ми, 
при цьо му бу ло вид но ниж ній жу пан, 
так і зас теб ну ти ми. Не рід ко кун ту ші, 
особ ли во під ши ті хут ром, на ки да ли на 
пле чі на о паш ки, як шу бу, зас ті ба ю чи їх 
тіль ки на гру дях або під ши єю. він був 
дов гий і спус кав ся до лит ки.

за у ва жи мо, що ко жен з цих різ но-
ви дів одя гу спо рід не ний з ін шим ли ше 
за конс трук ці єю. схе ма більш уні вер-
саль ної конс трук ції по бу до ви крою: 
плащ, де лія, ки рея, кун туш, жу пан, 
юп ка, сі ряк, сви та, чер кес ка. одяг 

бу вав на ва тя ній під клад ці і до що вий. 
особ ли ва ува га при ді ля лась жу па нам 
і кун ту шам, які по ді ля ли ся на “хо лод-
ні” й “теп лі”.

Іс то рія ма те рі аль ної куль ту ри, 
ство ре ної лю ди ною, зок ре ма, кос тю ма 
доз во ляє пе ре дов сім від чу ти ко ло рит 
ми ну лих епох, ча су ко заць кої до би. у 
всіх цих еле мен тах одя гу мож на знай-
ти від го мін да ле ких ча сів, зро зу мі ти 
зви чаї, за яки ми жи ли на ші пра щу ри і 
не за бу ва ти, що “ко заць ко му ро ду – 
не ма пе ре во ду”!

1 Явор ниць кий д. ко за ки за по рож ці лю ди 
бра ві і че пур ні // ки ев ская ста ри на. – 1883. – т. 
ІІ. – с. 499.

2 (го лу буць кий в. – к., 1994. – с. 507).
3 (опи са ние ки е ва. – т. 2. – 1868. – с. 875). 

Як ба чи мо, уро чис то одяг не ні ко за ки бра ли 
участь на віть у цер ков них свя тах.

ж и в о п и с 
в ІНтер'ЄрІ полІського житла хІх-хх столІттЯ 

(за матерІалами з райоНІв, Що постраждали 
вІд ЧорНобильськоЇ катастрофи)

Ìèõàéëî Ìàò³é÷óê (ì. Êè¿â)

в ос но ву да ної ро бо ти пок ла де ні 
по льо ві дос лід жен ня і ма те рі а ли ав то-
ра, зіб ра ні про тя гом ос тан ньо го де ся ти-
річ чя у пів ніч них ра йо нах ки їв ської та 
жи то мир ської об л.

пред ме том дос лід жен ня ста ла фон-
до ва ко лек ція жи во пис них тво рів цен-
тру за хис ту куль тур ної спад щи ни від 
над зви чай них си ту а цій мНс ук ра ї ни, 
від най де на учас ни ка ми іс то ри ко- ет ног-
ра фіч них екс пе ди цій уп ро довж 1994–
2005 рр. у по ки ну тих се лах зо ни від чу-
жен ня та су між них по тер пі лих від Чор-
но биль ської ка тас тро фи ра йо нах ки їв-
ської та жи то мир ської об л. й, а та кож 
зраз ки куль то во го жи во пи су, ви яв ле ні в 
1988–89 рр. лік ві да то ра ми ава рії на 

Ча ес. 
жи во пис ні тво ри, які прик ра ша ли 

ін тер’єр по лісь кої ха ти дру гої по л. 
хх ст., син те зу ва ли в со бі різ ні ви ди та 
жан ри ос тан ніх сто літь – від ви со ко го 
на род но го та про фе сій но го до на ї ву й 
кіт чу. Іко ни тра ди цій но роз та шо ву ва-
ли на по ку ті, ма льо ва ні ки лим ки ві ша-
ли над ліж ком, ла вою і сто лом, а жи во-
пис ні пор тре ти, сю жет ні кар ти ни, кра-
є ви ди, на пи са ні на по лот ні, кар то ні й 
фа не рі – на сті нах. по ши ре ним яви-
щем у оз доб лен ні хат ньо го ін тер’єру 
бу ла різ но жан ро ва на род на кар ти на, 
ви ко на на на склі.

На ше зав дан ня – здійснити стис лий 
ана ліз та спро бу ва ти ат ри бу ту ва ти 
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жИвопИс в Інтер'ЄрІ полІського жИтла ХІХХХ столІттЯ

най ха рак тер ні ші пам’ят ки жи во пи су, 
виз на чи ти їх нє міс це в ін тер’єрі по лісь-
ко го жит ла та опи са ти ок ре мі тех ні ки 
ма лю ван ня. ке ру ю чись ма те рі а ла ми 
по льо вих дос лід жень та дос лід жень 
тво рів фон до вої ко лек ції, ав тор спро бу-
вав згру пу ва ти їх за ви да ми та жан ра-
ми. го лов ни ми по каз ни ка ми для виз на-
чен ня жи во пис но го тво ру, йо го іден ти-
фі ка ції стали по ход жен ня, ху дож ній 
об раз та ху дож ні особ ли вос ті. ат ри бу-
ція про во ди ла ся шля хом по рів нян ня 
зраз ків за спіль ни ми оз на ка ми, при та-
ман ни ми пев но му ре гі о но ві. ви я ви ти їх 
до по мог ли пам’ят ки, міс це по ход жен ня 
яких ві до ме. са ме ком плек сний ана лі-
тич ний під хід доз во лив да ти по пе ред ню 
оцін ку кар ти нам на ос но ві спіль них сти-
ліс тич них та ху дож ніх рис. вра хо ву ва-
лися стиль пись ма, ком по зи ція, ма лю-
нок, ко льо ро ве ви рі шен ня та сю же ти. 
та ким чи ном, вда ло ся ви я ви ти час ти ну 
кар тин, що на ле жать хо ча й ано нім ним, 
але кон крет ним ав то рам.

Іко ни на де ре ві пред став лені ук ра їн-
ською та ро сій ською шко ла ми іко но пи-
су. ук ра їн ська шко ла пре зен то ва на 
про фе сій ною та на род ною те чі я ми, а 
ро сій ська – про фе сій ною. Іко ни 
да тують ся хІх – по ч. хх ст.

жи во пис згру по ва но за прин ци пом 
– про фе сій ні стан ко ві тво ри та на род на 
кар ти на, на пи са ні на по лот ні, кар то ні 
або фа не рі. На род на кар ти на пред став-
ле на ши ро ким спек тром різ них ви дів та 
жан рів і умов но ді лить ся на твор чі 
(автор ські) ро бо ти та ко пії (вер сії) кар-
тин ві до мих ху дож ни ків, реп ро дук ції, 
пош то ві лис ті вки. ок ре мою гру пою 
ви ді ля єть ся на род ний жи во пис на склі. 

тво ри, які по да ють ся у тек сті, поз-
на ча ють ся шиф ром (нап рик лад, ж-1), 
де лі те ра вка зує на жи во пис ну збір ку 
фон до вої ко лек ції цен тру за хис ту 
куль тур ної спад щи ни мНс ук ра ї ни, до 
якої на ле жить кар ти на, а циф ра оз на-
чає по ряд ко вий но мер екс по на ту. тво-
ри, не за не се ні до фон до вої збір ки, поз-
на че ні по льо ви ми но ме ра ми. 

² Ê Î Í Î Ï È Ñ

у се лян сько му по бу ті іко ни, без пе-
реч но, ма ли куль то ве приз на чен ня. але 

ра зом із руш ни ка ми, ки ли ма ми, ви ши-
ти ми та ма льо ва ни ми кар ти на ми, ін шим 
хат нім на чин ням бу ли ок ра сою інтер’єру 
й ви ко ну ва ли ес те тич ну фун к цію. за ві-
шу ва ли іко ни спе ці аль ни ми руш ни ка-
ми-“бож ни ка ми”, “за віс ка ми”, час то 
зак віт чу ва ли, а на свя та пе ред ни ми 
за па лю ва ли лам пад ки. перед іконами 
мо ли ли ся на по чат ку дня, пе ред вжи-
ван ням їжі, сном, ко ли в ро ди ні хтось 
хво рів чи пе ре бу вав да ле ко від до му. 
Ни ми бать ки бла гос лов ля ли мо ло дих до 
шлю бу, їх да ва ли си но ві на вій сько ву 
служ бу, кла ли по кій ни ку в до мо ви ну, 
бра ли в да ле ку до ро гу. за на род ни ми 
зви ча я ми, іко ну пе ре да ва ли з рук у 
ру ки не інак ше як нак ри ту руш ни ком 
чи хус ткою. Їх не мож на було від да ва ти 
чу жо му, а тим біль ше про да ва ти. ста рі 
іко ни, що вий шли з ужит ку (зіп со ва ні 
ча сом), три ма ли в ко мо рі чи на го ри щі, 
ін ко ли спа лю ва ли або ж пус ка ли на 
во ду. ку пу ва ли іко ни на яр мар ках, у 
крам ни цях, рід ше – за мов ля ли міс це-
вим іко но пис цям. Най час ті ше це ро би ли 
з на го ди од ру жен ня, вхо дин у но ву ха ту, 
при наб ли жен ні свя та то що 1.

Іко но пис, пред став ле ний на по ліс сі, 
мож на умов но по ді ли ти на дві ха рак-
тер ні гру пи: ук ра їн ські (про фе сій ні та 
на род ні) та ро сій ські (про фе сій ні). хро-
но ло гіч ні ме жі по я ви цих тво рів охоп-
лю ють хІх – по ч. хх ст.

біль шість знай де них ікон пре зен ту-
ють на род ну те чію іко но пи су. во ни, як 
пра ви ло, хат ні, прик ра ша ли по куть або 
роз мі щу ва ли ся у один ряд уздовж сті ни 
і ви ко ну ва ли фун кцію сво є рід но го 
до маш ньо го іко нос та су. для на род них 
ікон ха рак тер ні віль не трак ту ван ня 
обра зів свя тих, ла ко ніч на ма не ра пись-
ма, стри ма ний ко ло рит, при зем ку ва-
тість пос та тей свя тих, спе ци фіч ний під-
хід до трак ту ван ня про пор цій, на віть 
пев ні від сту пи від ус та ле но го ка но ну.

ці ка вою є іко на “бо го ма тір” кін ця 
хІх ст. (ж-143) із с. ве ли кі мош ки 
ов руць ко го р-ну жи то мир ської обл., 
де бо го ро ди цю зоб ра же но в об ра зі 
ца ри ці Не бес ної у чер во но му ма фо-
рії. лі вою ру кою во на під три мує хрис-
та- хлоп чи ка. він же в лі вій ру ці три-
має кни гу, пра вою бла гос лов ляє. 
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На род ний май стер трак тує об раз 
хрис та до сить нез вич но для хрис ти-
ян  ської іко ног ра фії: зоб ра жає йо го в 
бі лій со ро чеч ці з ко мір цем та ши ро-
ких чер во них ша ро ва рах. за чіс ка – 
ко рот ка, волося стрижене “під ма кіт-
ру”. ав тор, від хо дя чи від ка но ніч них 
цер ков них зраз ків, дає во лю сво їй 
фан та зії, на ді ля ю чи хрис та ри са ми, 
при та ман ни ми ук ра їн сько му мен та-
лі те ту. по діб ні при йо ми ха рак тер ні 
са ме для на род но го іко но пи су.

Іко но пис ці ма лю ва ли свя тих, най-
більш ша но ва них у на ро ді. це, зок ре ма, 
свя ті: ми ко лай, вар ва ра, па рас ке ва, 
Юрій- змі є бо рець, ар хіс тра тиг ми ха їл. 
се ред бо го ро дич них ти пів – “бо го ро-
ди ця пе чер ська”, “зна мен ня”, “Не о па-
ли ма ку пи на”. Ін тер пре та ції цих об ра-
зів по бу до ва ні пе ре важ но на ос но ві 
ле генд. так, за на род ни ми пе ре ка за ми, 
свя то го ми ко лая вва жа ли за хис ни ком 
обез до ле них: “цей свя тий ра зом з 
хрис том та апос то ла ми хо дить по зем лі 
і ка рає злих та нес пра вед ли вих. йо му 
до во дить ся ма ти спра ву зі зло ді я ми та 
ци га на ми, йти за ку ма до се ля ни на, 
час то опі ка ти ди ких зві рів, бо ро ни ти 
від вов ка ко ро ву бід ної вдо ви” 2.

свя тий Юрій ві до мий як “пок ро ви-
тель тва рин, пат рон хлі бо ро ба, вес ня не 
бо жес тво і гро мо вик, який від кри ває 
не бо і на си лає ро су […] Юрій є хо роб рим 
юна ком, який сва тав ся до цар ської 
донь ки. він ря тує її від страш но го дра-
ко на “Язе”, який сте ріг дже ре ло. ко ли 
дра ко на бу ло вби то, то во да з дже ре ла 
віль но роз ли ла ся по зем лі […] Юрій вва-
жав ся обо рон цем ми ру, за хис ни ком від 
вій ни і го ло ду” 3.

за на род ни ми пе ре ка за ми, свят ку-
ван ня свя тої ве ли ко му че ни ці вар ва-
ри збі га єть ся із ча сом по во ро ту сон ця, 
ко ли світ ло ві дні по чи на ють дов ша ти. 
звід си при каз ка: “вар ва ра но чі вір ва-
ла, дня при чи ни ла”. свя та вар ва ра 
тер піла страж дан ня та му ки за від мо-
ву ста ти дру жи ною ко ро ля. піз ні ше 
цар зве лів за ко па ти її в кам’яну до мо-
ви ну. тіль ки че рез 33 ро ки він зга дав 
про неї, на ка зав роз ко па ти мо ги лу та 
роз ки да ти її кіс тки. але вар ва ра ви я-
ви ла ся жи вою і ще прек рас ні шою, а 

зло го ко ро ля вби ла блис ка ви ця 4.
у на род но му фоль кло рі зна хо ди мо 

ві ру ван ня про те, що бо го ма тір бу ла 
ство ре на з кві тів 5. тож не див но, що на 
ук ра їн ських іко нах час то зус трі ча ють ся 
фі то мор фні фор ми та бу ке ти кві тів. 
до ка зом цьо го мо же бути іко на “бо го ро-
ди ця зна мен ня” хІх ст. (ж-183) із зо ни 
від чу жен ня. бо го ро ди ця зоб ра же на в 
чер во но му ма фо рії, на її ло ні в ова лі – 
об раз хрис та. тем ний німб ок рес ле ний 
тем но ко рич не вим ко льо ром. Нав ко ло 
нім ба ро же ві тро ян ди ра зом із зе ле ним 
лис тям ут во рю ють ві нок.

сво є рід ним про дов жен ням на род-
ної тра ди ції іко но пи су мож на вва жа ти 
та кож іко ну “Не о па ли ма ку пи на” кін-
ця хІх ст. (ж-174) із зо ни від чу жен ня. 
На тем но ко рич не во му тлі зоб ра же но 
світ ло зе ле ний пря мо кут ник. у ньо му 
– світ ло ко рич не вий ромб, який впи са-
но в си ній овал. в ова лі вмі ще но зоб ра-
жен ня бо го ро ди ці із хрис том- е ма ну ї-
лом. особ ли віс тю ці єї пам’ят ки є кон-
трас тне по єд нан ня ко льо рів цен траль-
ної час ти ни і бе ре гів. кон трас тність, 
під си ле на кон тур ни ми лі ні я ми, на дає 
об’єм нос ті пло щин но му зоб ра жен ню 
бо го ро ди ці й хрис та. за на род ним 
по вір’ям, цей іко но пис ний сю жет охо-
ро няв жит ло від по же жі 6.

від мін нос ті між про фе сій ни ми 
ук раїн  ськи ми іко на ми та тво ра ми на род-
них іко но пис ців зна хо дять своє ви ра-
жен ня як у сти лі пись ма, так і в тех ні ці 
ви ко нан ня. у про фе сій них іко нах тра ди-
цій но ба чи мо лев кас, па во ло ку. На род ні 
ж майс три пи са ли на дош ці без ґрун ту. у 
на род них іко нах пе ре ва жає пло щин ність 
зоб ра жу ва но го, а в про фе сій них чіт ко 
прос те жу єть ся мо де лю ван ня плас ти ки 
форм та об’ємів. у на род но му жи во пи сі 
ко лір чис тий, від кри тий, а в про фе сій ній 
іко ні ко льо ро ве ви рі шен ня більш склад-
не, із ба гать ма від тін ка ми.

до ук ра їн ської про фе сій ної шко ли 
іко но пи су на ле жить іко на “стрі тен ня 
гос под нє” хІх ст. (ж-181) із зо ни від-
чу жен ня. у Єван ге лії від лу ки заз на че-
но, що, ко ли по ча ли ся дні очи щен ня, 
ма рія та йо сип при нес ли ма лень ко го 
хрис та до хра му, при цьо му при нес ли 
в жер тву двох гор лиць. у хра мі Ісу са 
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прий ня ли си ме он – свя ще ник хра му та 
про ро чи ця ан на. На іко ні зоб ра же но 
сце ну зус трі чі в Єру са лим сько му хра-
мі. лі во руч – пос та ті ма рії та йо си па- 
об руч ни ка. Їх ній пог ляд спря мо ва ний 
на си ме о на, який три має на ру ках 
ма лень ко го хрис та. за спи ною си ме о на 
сто їть ан на.

ук ра їн ській на род ній іко ног ра фії 
при та ман не роз ма їт тя трак ту вань ві до-
мих сю же тів, ак тив не ви ко рис тан ня 
де ко ра тив них еле мен тів як у об ра зі свя-
тих, так і на тлі. 

до ук ра їн ських про фе сій них ікон 
на ле жать ви яв ле ні в зо ні від чу жен ня 
об ра зи “свя то го ми ко лая” хІх ст. 
(ж-175), “бо го ро ди ці пе чер ської” хІх 
ст. (ж-178), “свя то го Юрія” кін ця хІх 
ст. (ж-173), “хрис та- все дер жи те ля” 
се ре ди ни хІх ст. (ж-170).

ро сій ську те чію іко но пи су пре зен ту-
ють іко ни пі док лад ні, в кі о тах і без них. 
за сво ї ми ху дож ні ми якос тя ми во ни є 
рів но цін ни ми. На них ка но ніч не про фе-
сій не пись мо ви ко на не на зо ло то му тлі, 
з яко го на гля да ча ве лич но та су во ро 
спог ля да ють свя ті. Іко ни поз на че ні 
ви со кою ху дож ньою май стер ніс тю 
ви ко нан ня із дот ри ман ням ус та ле них 
цер ков них ка но нів.

звер та ють на се бе ува гу іко ни “свя-
тий хар лам пій” хІх ст. (ж-180) та “свя-
тий хар лам пій в жи тії” пер шої пол. хІх 
ст. (ж-185) (зо на від чу жен ня).

в обох ви пад ках зоб ра жен ня свя то го 
з дов гою кли но по діб ною бо ро дою ви пи-
са но на зо ло то му тлі. На іко ні (ж-180) 
він у пиш но му чер во но му одя зі, роз ши-
то му зо ло ти ми хрес та ми. На ін шій 
(ж-185) нав ко ло свя то го роз мі ще но 12 
пря мо кут них клейм зі сце на ми жи тія.

дві іко ни із об ра зом свя то го ми ко-
лая зас лу го ву ють особ ли вої ува ги. 
“свя тий ми ко лай” (ж-144) із с. Чу дин 
ра до мишль сько го р-ну жи то мир ської 
обл. та “свя тий ми ко лай (ж-148) із 
с. сар но ви чі ко рос тен сько го р-ну жи то-
мир ської обл. да ту ють ся по чат ком хІх 
ст., на пи са ні на ли по вих дош ках, святі 
на них зоб ра же ні в ков че гах, ма ють 
од на ко ві роз мі ри та іден тич ні ви рі зи 
для шпуг. за ко ло ри том, сти лем пись ма, 
ком по зи цій ни ми при йо ма ми та сти ліс-

ти кою во ни ду же близь кі.
зоб ра жен ня свя то го ми ко лая – 

по яс ні, фрон таль ні, на тем но зе ле но му 
тлі. ли ки, на пи са ні в ко рич не вих то нах, 
ледь “чи та ють ся” на тлі нім ба. са кос – 
чер во но го ко льо ру, амо фор – брунатного, 
бе ре ги ікон об ве де ні кон ту ром. ці іко ни 
нас тіль ки близькі за сти ліс тич ни ми 
оз на ка ми, що є під ста ви вва жа ти їх 
на леж ність пен зле ві як що не од но го 
майс тра, то, при най мні, од ній іко но пис-
ній май стер ні.

Æ È Â Î Ï È Ñ  
ÏÐÎ ÔÅ Ñ²É ÍÈÉ  
ÒÀ ÍÀ ÐÎÄ ÍÈÉ

в ін тер’єрі сіль сько го жит ла час то 
мож на зус трі ти кар ти ни, на пи са ні олій-
ни ми фар ба ми на по лот ні, кар то ні, кле-
йон ці або фа не рі, які заз ви чай не од на-
ко ві за сво ї ми ху дож ні ми якос тя ми. 
се ред них – стан ко ві кар ти ни ху дож-
ни ків- про фе сі о на лів, майс трів- а ма то-
рів та тво ри, ви ко на ні на род ни ми майс-
тра ми які є, по су ті, зраз ка ми при мі ти-
ву, на ї ву, кіт чу. це, як пра ви ло, твор чі 
ро бо ти та ко пії кар тин ві до мих ху дож-
ни ків – кра є ви ди, жан ро ві та по бу то ві 
сце ни, на тюр мор ти, рід ше – пор тре ти.

про фе сій ний жи во пис пред став ляє 
ху дож ник ко лес ни ков ф. г.  кар ти ною 
“бе ре зо вий гай”, 1961 р. (ж-17) із зо ни 
від чу жен ня. На кар ти ні зоб ра же но бе ре-
зо вий ліс, яск ра во ос віт ле ний сон цем, 
че рез який про ті кає вузь ка річ ка. Че рез 
неї пе ре ки ну та клад ка, від якої тяг неть-
ся стеж ка. На стеж ці – дві ма лень кі пос-
та ті чо ло ві ка та жін ки. На іншій кар ти ні 
цьо го ж ав то ра “пе ред гро зою”, 1973 р. 
(ж-18) – теж річ ка, в її пле сі від дзер ка-
лю ють ся де ре ва, пла ва ють гу си, чо вен з 
ри бал кою. від річ ки до ха ти ве де стеж-
ка, по ній іде жін ка з ко ро мис лом на пле-
чі, да лі па сеть ся те ля. Низь кий го ри зонт 
дає змо гу ав то ро ві “від кри ти” не бо. На 
йо го бла кит но му тлі – гус ті куп час ті 
хма ри, а з пра во го бо ку на су ва єть ся 
чор на гро зо ва, ство рю ю чи від по від ний 
емо цій ний нас трій. 

Нас туп на кар ти на – не ві до мо го ав то-
ра, “ки їв ське мо ре”, 1970 р. (ж-7) із 
с. анд рі їв ка із зо ни від чу жен ня – про-
дов жує ряд тво рів, які на ле жать до 

жИвопИс в Інтер'ЄрІ полІського жИтла ХІХХХ столІттЯ
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про фе сій но го жи во пи су. На пе ред ньо му 
пла ні зоб ра же но па горб із сос на ми, 
уз довж яко го про хо дить до ро га. по 
до ро зі йде жін ка. з пра во го бо ку ба чи мо 
стрім кий схил, за рос лий зе лен ню де рев. 
з до ро ги від кри ва ють ся ши ро кі зап ла-
ви во дой ми. На го ри зон ті пі ща на ко са 
роз ді ляє во ду і не бо. На во ді ледь по міт-
ні чов ни з ри бал ка ми. ко ло рит кар ти ни 
– сі ру ва то- ох рис то- зе ле ний. Ши ро кий 
впев не ний пас тоз ний ма зок, лег кість 
манери пись ма ство рю ють від чут тя без-
меж но го прос то ру. твір має пев ну іко-
ног ра фіч ну цін ність для кра єз нав ців та 
еко ло гів, як у ви пад ку з “араль ськи ми 
кра є ви да ми” та ра са Шев чен ка. обид ві 
кар ти ни на пи са ні ху дож ни ка ми, які 
дос ко на ло во ло ді ють ко льо ром, ком по-
зи ці єю, а та кож лі ній ною та прос то ро-
вою пер спек ти вою, і вда ло пе ре да ють 
нас трій при ро ди.

ху дож ни ки- про фе сі о на ли заз ви чай 
пи са ли свої тво ри на якіс но му цуп ко му 
по лот ні, на тяг ну то му на під рам ник, або 
на ґрун то ва но му кар то ні. ху дож ни ки- 
а ма то ри та на род ні майс три- при мі ти-
віс ти ви ко рис то ву ва ли для кар ти ни все, 
що пот рап ля ло під ру ку. це мог ло бу ти 
тон ке, ма лоп ри дат не для жи во пи су 
олій ни ми фар ба ми по лот но, кле йон ка, 
фа не ра, кар тон чи па пір.

будь- я ка твор ча осо бис тість – 
ху дож ник- про фе сі о нал чи на род ний 
май стер – тво рить, пок ла да ю чись пе ре-
важ но на ін ту ї цію. об’єкт зоб ра жен ня 
ко жен ба чить по- сво є му. про фе сі о на-
ло ві до по ма га ють прак ти ка та знан ня, 
на бу ті ним у шко лі ма лярс тва, а на род-
но му майс тро ві – жит тє вий дос від і 
“без по се ред нє” ба чен ня сві ту, то му й 
тво рить він “на їв но”. 

хрес то ма тій ним зраз ком на род но го 
жи во пи су в жан рі пей за жа є кар ти на 
не ві до мо го ав то ра “кра є вид з озе ром” 
се ре ди ни хх ст. (ж-5) із с. кри ве по ле 
(зо на від чу жен ня). На ній – озе ро, яке 
світ лою пля мою прос ту пає че рез 
хи мер не спле тін ня стов бу рів де рев. На 
во дой ми щі пла ває кач ка з ка че ня та ми, 
а по обид ва йо го бо ки – бі лі хат ки, нав-
ко ло – зе лень трав, не бо – сі ру ва то- 
бла кит не. зоб ра жен ня – пло щин не, без 
най мен шо го на тя ку на лі ній ну пер спек-

ти ву. ко льо ри “від кри ті”, хо ча й де що 
“приг лу ше ні”. де ре ва і зви вис ті бе ре ги 
озе ра, ак цен то ва ні ко рич не вим то ном, 
ство рю ють вра жен ня об рам ле нос ті, 
че рез яку прог ля да єть ся гладь озе ра. 
бі ла ха тин ка, яку ледь вид но з-за де ре-
ва і яке сприй ма єть ся шпа ків нею, зоб-
ра жен ня ка че ня ти, яке ви су ну ло го лів-
ку з-під за рос тей ряс ки, – вони не по ру-
шу ють від чут тя гар мо нії, а нав па ки 
ство рю ють сво є рід ну каз ко вість і на ві-
ва ють спо кій ний еле гій ний нас трій.

Ін шим прик ла дом на род но го ма лярс-
т ва є чо ти ри кар ти ни під наз вою “ко ти-
ки” 50–60 і рр. хх ст. (ж-19, ж-20, 
ж-21, ж-22) із с. за піл ля із зо ни від чу-
жен ня. На всіх по лот нах зоб ра же ні в 
ряд го лів ки трьох сі рих ко ти ків. Над 
ни ми – ве ли кі бу ке ти кві тів. ко ло рис-
тич на га ма, ма лю нок та ком по зи цій ні 
при йо ми об’єд ну ють ці кар ти ни і да ють 
під ста ву вва жа ти, що во ни мо жуть 
на ле жа ти пен злю од но го майс тра, який 
за зра зок брав тро фей ні пош то ві лис-
тів ки ні мець ко го по ход жен ня, що бу ли 
у вжит ку на ук ра ї ні піс ля дру гої сві то-
вої вій ни. Не вик лю че но, що по діб ні 
ком по зи ції за по зи че ні з мі щан ських 
ки ли мів 1920–1930 х рр. або ви ши вок, 
по ши ре них у 1940–1960 і рр.

по бу то вий жанр ав тор сько го 
на род но го жи во пи су пре зен ту ють дві 
кар ти ни “сол дат з дів чи ною” 60–70 рр. 
хх ст. (ж-11, ж-2) із с. за ліс ся (зо на 
від чу жен ня). по стеж ці, що ве де від 
лі су, ідуть двоє мо ло дих лю дей, три-
ма ю чись за ру ки. дів чи на в пра вій 
ру ці три має бу кет кві тів, вона одяг не-
на в оран же ву блу зу та чер во ну спід-
ни цю. хло пець – у вій сько вій фор мі 
сер жан та ра дян ської ар мії. пра во руч 
від них – ста вок. сти ліс ти ка кар тин, 
ху дож ні при йо ми, ма не ра пись ма, 
на реш ті, роз мі ри та по ход жен ня вка-
зу ють на те, що во ни на ле жать пен-
злеві од но го ав то ра.

ху дож ни ки- при мі ти віс ти не рід ко 
ко пі ю ва ли по лот на ві до мих ук ра їн ських 
та ро сій ських жи во пис ців, зок ре ма 
м. пи мо нен ка, в. вас нє цо ва, в. пе ро ва 
та ін ших. кар ти на п. кал ми ко ва “Іван 
ца ре вич і сі рий вовк” 1979 р. (ж-15) із с. 
глин ка, (зо на від чу жен ня) да ле ка від 
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ори гі на лу в. вас нє цо ва, го лов не, що збе-
рі гає ав тор, це приб лиз ну ком по зи цій ну 
схе му.

зус трі ча ють ся ко пії, близь кі до ори-
гі на лу, про те зі знач ни ми від хи лен ня-
ми, де ос нов на ком по зи ція за ли ша єть ся 
нез мін ною, а да лі на род ний май стер- 
ко пі ю валь ник, да ю чи во лю фан та зії, 
доз во ляє со бі змі ню ва ти ко ло рит та пос-
та ті пер со на жів. для під твер джен ня 
ці єї дум ки мож на по рів ня ти дві віль ні 
ко пії сю же ту “бі ля річ ки” (ж-32, ж-33), 
ви ко на ні не ві до мим на род ним майс тром 
із с. рі чи ця (зо на від чу жен ня) у 60–70 рр. 
хх ст. Як що на пер шій (ж-32) ком по зи-
цій на схе ма близь ка до кар ти ни “бі ля 
річ ки” м. пи мо нен ка, то на дру гій 
(ж-33) змі не но пос та ву та про пор ції 
дів чи ни, вве де но но ві де та лі – ле бе ді на 
во ді, чай ки над річ кою, а вер шник, 
збіль ше ний у де кіль ка ра зів, май же 
“ви па дає” за рам ки по лот на. ці кар ти ни 
важ ко наз ва ти ко пі я ми на віть за ве ли-
ко го ба жан ня – во ни рад ше є жи во пис-
ни ми вер сі я ми, “віль ни ми реп лі ка ми” 
ше дев рів ві до мих ху дож ни ків.

Ін тер’єр сіль сько го жит ла час то 
прик ра ша ли пор тре ти та на тюр мор ти. 
ос тан ні як ок ре мий жанр іс ну ють зде-
біль шо го в жи во пи сі. На пер ший пог ляд 
зда єть ся, що вже об’єк ти та те ма ти ка 
став лять йо го на ниж чий ща бель по рів-
ня но з ін ши ми жан ра ми. Нас прав ді це 
не так. пред мет ний світ на тюр мор ту 
мо же при ваб лю ва ти кра сою форм та 
ко льо рів. Нап рик лад, улюб ле ним мо ти-
вом майс трів цьо го жан ру є кві ти, що 
са мі со бою збуд жу ють ес те тич ні по чут-
тя гля да чів. але не рід ко трап ля ють ся і 
по бу то ві ре чі, кот рі особ ли вою кра сою 
не вирізняють ся. про те ко жен та кий 
пред мет має прак тич не приз на чен ня і 
то му на га дує про обс та ви ни, за яких він 
використову єть ся. На тюр мор ти, де зоб-
ра же ні ово чі чи фрук ти, асо ці ю ють ся з 
кра сою при ро ди, здат ні вик ли ка ти 
на віть апе тит, у той час, як зна ряд дя 
пра ці – ба жан ня пра цю ва ти то що.

пре зен ту ють згаданий жанр два 
“На тюр мор ти з кві та ми” 60–70 рр. 
хх ст. (ж-25, ж-26) із сіл кри ва го ра 
та Ча па їв ка (зо на від чу жен ня). На обох 
кар ти нах зоб ра же но бу кет різ но ко льо-

ро вих кві тів у си ній ва зі. пра во руч – 
по су ди на на тон кій ви со кій ніж ці з яб лу-
ка ми, ви ног ра дом та гіл кою аро нії. ва за 
“не сто їть” на під став ці (сто лі), як прий-
ня то в кла сич но му на тюр мор ті. але 
вод но час це не вик ли кає дис гар мо нії, а 
швид ше сприй ма єть ся як де ко ра тив не 
мі ні- пан но. сти ліс ти ка кар тин нас тіль-
ки близь ка, що не ви ни кає сум ні ву сто-
сов но на леж нос ті ро біт пен зле ві од но го 
ав то ра.

трап ля ють ся тво ри, де кві ти зма-
льо ва ні на ней траль но му тлі без усі ля-
ких під ста вок, ваз, гле чи ків то що. Нап-
рик лад, на кар ти ні ж-99 із с. за ліс ся 
(зо на від чу жен ня) на зе ле но му тлі зоб-
ра же но три квіт ки – ма ки на стеб лах. 
Не ве ли кий бу кет, не ма ю чи жод ної 
“опо ри”, ні би за ви сає у по віт рі. 

ці ка вим тво ром не ві до мо го майс тра 
є на тюр морт 70 рр. хх ст. (ж-24) із 
с. ста рі Ше пе ли чі (зо на від чу жен ня). 
кар ти на по го ри зон та лі роз ді ле на на 
дві час ти на: ниж ня (мен ша) ви ко нує 
фун кцію сво є рід ної го ри зон таль ної 
“під став ки”, в той час, як вер хня ви ко-
нує фун кцію тла. по цен тру роз мі ще на 
ва за з ве ли ким бу ке том кві тів. На “під-
став ці” ті ні, що па да ють від кві тів, утво-
рю ють ажур ний лі ній ний ор на мент. тло 
– по ліх ром не в гра да ції від тем но- бру-
нат но го до світ ло- бла кит но- ро же во го, 
ут во рює па літ ру па ла ю чих фарб, які 
вик ли ка ють оп ти міс тич ний нас трій. 

Як пев ну гру пу на род но го жи во пи су, 
слід роз гля да ти пор тре ти. се ред усіх 
ху дож ніх ви дів і жан рів, що по бу ту ва ли 
в ін тер’єрі сіль ської ха ти, пор трет по сі-
дає нез нач не міс це. ці кар ти ни зав жди 
пе ред ба ча ють схо жість з ори гі на лом, 
при най мні, по вин ні вга ду ва ти ся не тіль-
ки за галь ні ри си, а й внут ріш ній світ 
то го, хто зоб ра жу єть ся. тут на пер шо му 
міс ці сто їть проб ле ма ри сун ку і фор ми, 
яки ми на род ні майс три во ло ді ли не дос-
тат ньо, то му ма ло хто з них на ма гав ся 
пи са ти пор тре ти. 

зга да ний жанр пре зен ту ють дві ро бо-
ти не ві до мих майс трів. пер ша – пор трет 
дів чи ни, 1969 р. (ж-1) із с. за ліс ся (зо на 
від чу жен ня). На зе ле но му тлі в три чет-
вер тно му по во ро ті лі во руч – поп ліч не 
зоб ра жен ня мо ло дої ка ро о кої дів чи ни. 

жИвопИс в Інтер'ЄрІ полІського жИтла ХІХХХ столІттЯ
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м. матІйЧУк

во лос ся – чор не, ко рот ко підс три же не, 
одяг ну та во на в бі лу май ку та си ню блу-
зу з від ло гим ко мір цем. у лі во му ниж-
ньо му кут ку вмі ще но гіл ку з ро же ви ми 
кві та ми (цвіт яб лу ні), у пра во му – не роз-
бір ли вий під пис ав то ра і да та – 5.V.69. 
від кри тий ох рис тий ко лір об лич чя, чис-
тий си ній ко лір блу зи з то наль ною роз-
тяж кою, на реш ті, “при ту ле на”, оче вид-
но зай ва на пло щи ні гі лоч ка з яб лу не вим 
цві том – свід чить про те, що ця ро бо та 
на ле жить ху дож ни ку- а ма то ру, ймо вір-
но – ко пія фо тог ра фії. 

Ін ший пор трет дів чи ни 60–70 рр. 
хх ст. (ж-101) із с. ле лів (зо на від чу-
жен ня) на ле жить ху дож ни ку, який 
вправ ні ше во ло діє пен злем і кра ще від-
чу ває ко лір. за чіс ку дів чи ни ху дож ник 
мо де лює ши ро ки ми впев не ни ми маз ка-
ми, де на каш та но во му во лос сі – без ліч 
від тін ків. від блис ки від ро же вої блу зи, 
па да ю чи на що ки дів чи ни, ут во рю ють 
рум’янець. На гу бах – ледь по міт на 
пос міш ка.

Ще од ну гру пу на род но го жи во пи су 
пред став ле но кар ти на ми- ки лим ка ми – 
різ но ви дом жи во пи су, що ви роб ляв ся в 
ар тіль них це хах. ви ко на ні во ни зде-
біль шо го олій ни ми фар ба ми на по лот-
ні, кле йон ці або кар то ні. роз мі ри кар-
тин (ви со та й ши ри на) ко ли ва ють ся у 
ме жах 1,5–2 м. во ни май же ні ко ли не 
крі пи ли ся на під рам ник і не встав ля-
лись у ра ми. ві ша ли ки лим ки в ха тах 
на сті ни над ліж ком, ла ва ми або сто-
лом. во ни рад ше ви ко ну ва ли фун кції 
ки ли ма, ніж стан ко вої кар ти ни, звід си 
й наз ва – “кар ти на- ки ли мок”. Як яви-
ще в на род но му ма лярс тві, во ни за я ви-
ли про се бе в се р. – дру гій по л. хх ст. 
те ма ти ка кар тин – по бу то ві сце ни на 
тлі кра є ви дів, сю же ти з на род них ка зок 
та бу ке ти кві тів у різ них ком по зи цій-
них ва рі а ці ях. всі кар ти ни, як пра ви ло, 
ма ли го ри зон таль ний фор мат. у цен трі 
роз мі щу вав ся ос нов ний сю жет, що роз-
гор тав ся на тлі кра є ви ду. Нав ко ло ньо-
го зоб ра жа ли кві ти. за вер шу ва ла ком-
по зи цію ши ро ка сму га, що йшла по 
пе ри мет ру кар ти ни, щед ро прик ра ше-
на рос лин ним ор на мен том, ви ко ну ва ла 
роль об рам лен ня. кар ти ни- ки лим ки 
мож на умов но по ді ли ти на дві гру пи: 

ав тор ські ано нім ні кар ти ни, на пи са ні 
на по лот ні або кле йон ці та ки лим ки 
ар тіль но го по ход жен ня, ви го тов ле ні за 
тех ні кою ви бій ки (на бій ки).

до пер шої гру пи на ле жить кар ти на 
“бі ля во ди” (по льо вий № 7467) із 
с. зи мо ви ще (зо на від чу жен ня), де зоб-
ра же но трьох дів чат, які си дять на 
бе ре зі річ ки. та кож є ва рі ант уже зга-
да но го сю же ту “бі ля річ ки” (ж-32) із 
с. рі чи ця (зо на від чу жен ня). фак тич но 
це вер сія жи во пис ної ро бо ти м. пи мо-
нен ка “бі ля річ ки”. у цен трі ки лим ка 
– кра є вид, на тлі яко го роз гор та єть ся 
ві до мий сю жет: вер шник на ко ні бі ля 
во до пою, дів чи на з від ром то що. всю 
пло щи ну нав ко ло кар ти ни за пов нює 
ши ро ка ор на мен таль на сму га, яка 
ви ко нує фун кцію об рам лен ня. по бу то-
ва кар ти на ра зом із рос лин ним ор на-
мен том ут во рює за вер ше ну ком по зи-
цію ки лим ка.

гру па кар тин- ки лим ків ар тіль но го 
по ход жен ня ді лить ся на дві під гру пи: 
сю жет на та ор на мен таль на. 

сю жет ні ки лим ки у свою чер гу по ді-
ля ють ся на два під ви ди: 

а) ті, в яких до мі ну ю чим є пев ний 
сю жет, кот рий зай має біль шу час ти ну 
пло щи ни виробу, а ор на мент ві діг рає 
роль дру го ряд ну; зраз ком та ко го під ви-
ду є ки ли мок “На род ні гу лян ня” (по льо-
вий № 6983) із с. зи мо ви ще (зо на від чу-
жен ня); 

б) ки лим ки, в цен трі яких заз ви чай 
зна хо дить ся не ве ли кий за роз мі ра ми 
овал, у яко му вмі ще но зоб ра жен ня 
по бу то вої сце ни чи кра є вид з тва ри на-
ми; від ова лу до кра їв ки лим ка дві або 
три ши ро кі сму ги, ор на мен то ва ні ве ли-
ки ми різ но ко льо ро ви ми кві та ми та лис-
тям. по ка зо вим для під ви ду є ки ли мок 
“Чоти ри оле ні” (по льо вий № 7876) із 
с. усів (зо на від чу жен ня).

ор на мен таль ні ки лим ки. ха рак тер-
ним для ці єї під гру пи є ки ли мок “кві ти” 
(по льо вий № 7982) із с. ле лів (зо на від-
чу жен ня), на яко му в цен трі в ова лі зоб-
ра же но ве ли кі чер во ні тро ян ди та жор-
жи ни із зе ле ним лис тям. Нав ко ло ова лу 
вся пло щи на ки лим ка з чор ним тлом 
за пов не на різ но ко льо ро ви ми кві та ми, 
пуп’ян ка ми та лис тям. На “кві тах” 
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(ін вен тар ні №№ 8371, 8373) із с. крас но 
(зо на від чу жен ня) зоб ра же но гіл ку з 
п’ять ма роз га лу жен ня ми, що ут во рю-
ють сво є рід ну па ву ти ну, на якій роз мі-
ще ні кві ти, пуп’ян ки, лис тя та гро на 
ви ног ра ду. хит ро муд ре спле тін ня гі лок 
та кві тів ду го по діб ної фор ми ра зом скла-
да ють за вер ше ну квіт ко ву ком по зи цію. 

ок ре му гру пу утворює на род ний 
жи во пис на склі. це мис тец тво має дав-
ню іс то рію. На ук ра їн ські зем лі во но 
пот ра пи ло із за хо ду. пер ші згад ки про 
жи во пис на склі ся га ють хVІ ІІ ст. авс-
трій ський дос лід ник ф. кнайп вва жає 
ча сом ви ник нен ня кар тин на склі 30 рр. 
хVІ ІІ ст., пов’язу ю чи їх із сі ле зі єю та 
ба ва рі єю 7. роз ви ток цих цен трів у хІх 
ст. за по чат ку вав ор га ні зо ва ний екс порт 
кар тин до ру му нії, угор щи ни, поль щі 
та на за хід но ук ра їн ські зем лі – до 
бу ко ви ни, при кар пат тя, а піз ні ше – 
по діл ля та цен траль ної ук ра ї ни. На 
по ліс сі цей різ но вид мис тец тва на був 
по ши рен ня у хх ст. в ук ра ї ні ма лю-
ван ня на склі роз ви ва ло ся у двох нап-
рям ках: пер ший – іко но пис на склі, 
характерний для за хід них ре гі о нів 
ук ра ї ни; дру гий – ма лю ван ня на склі 
різ но ма ніт них пта хів, кві ток і на тюр-
мор тів. ці кар ти ни, на від мі ну від іко но-
пи су, по бу ту ва ли май же у всій ук ра ї ні. 
у по во єн ні ро ки фак тич но не бу ло у 
се лі та кої ха ти, ін тер’єр якої во ни б не 
прик ра ша ли.

од на з го лов них оз нак ці єї гру пи 
кар тин – яск ра вий, ча сом склад ний 
жи во пис, ха рак тер яко го дик тує ма те-
рі ал ос но ви – скло. зде біль шо го це 
пло щин не зоб ра жен ня і ло каль ний 
ко лір. скло як ос но ва для зоб ра жен ня 
зу мов лює пев ні за со би ху дож ньої 
ви раз нос ті. де що змі ню єть ся трак ту-
ван ня пей заж них мо ти вів та по бу то вих 
сцен. ху дож ник ко рис ту єть ся яск ра-
вою па літ рою, що так ім по нує на род-
ним сма кам. па ла ю чі під склом фар би, 
збуд жу ю чий про ме нис тий ко ло рит, 
смі ли ві акор ди маз ків – все це ство рює 
жит тє ра діс не вра жен ня, влас ти ве тво-
рам на род но го мис тец тва.

тех ні ка ма лю ван ня на склі по ля га-
ла в нас туп но му: на па пе рі ви ко ну вав-
ся чор ний кон тур ний ма лю нок, який 

слу гу вав сво є рід ним кар том – під клад-
кою. по тім ар куш па пе ру про со чу ва ли 
наф тою (га сом) і прик ла да ли до скла. 
Наф та роз чи ня ла кон тур ма люн ку на 
па пе рі й він пе ре би вав ся на скло. піс ля 
цього па пір зні ма ли, а ма лю нок за ли-
шав ся на склі. ко ли зображення на 
склі ви си хало, май стер про дов жу вав 
ма лю ва ти кар ти ну фар ба ми 8.

та кож іс ну вав ін ший спо сіб пе ре не-
сен ня ма люн ка на скло. брав ся го то вий 
кар тон- під клад ка із зображенням, 
прик ла дав ся до скла на світ ло і ма лю-
нок пе ром з туш шю пе ре но сив ся на 
скло (су час ні ар хі тек то ри не без іро нії 
на зи ва ють цю тех ні ку – “коз ли ти”).

ху дож ник, пра цю ю чи над кар ти-
ною, зав жди зва жав на те, що зоб ра-
жен ня на склі має ви хо ди ти в дзер-
каль но му ва рі ан ті. ро бо та з фар ба ми 
ви ма га ла від ньо го не а би я кої вправ нос-
ті. спо чат ку про пи су ва ли ся де та лі 
ос нов но го зоб ра жен ня: на фі гу рах – 
склад ки одя гу, ри си об лич чя, на рос ли-
нах – про жил ки кві тів та лис тя. піс ля 
за вер шен ня ро бо ти над де та ля ми пе ре-
хо ди ли до за пов нен ня ко льо ром ве ли-
ких ло каль них плям. та ким чи ном май-
стер шля хом пло щин но го зоб ра жен ня 
пер со на жів та рос лин них мо ти вів до ся-
гав під крес ле ної де ко ра тив нос ті.

ху дож ник опе ру вав яск ра ви ми 
фарбами, до ся га ю чи смі ли вих кон трас-
тних спо лу чень. ос нов ни ми бар вни ка-
ми бу ли ор га ніч ні фар би, які мит ці 
не рід ко го ту ва ли са мі, а піз ні ше – фаб-
рич ні: олій ні та ані лі но ві. Час то зас то со-
ву ва ли бі лу або зо ло тис ту фоль гу, яку 
під кла да ли за скло під ма лю нок, що 
під си лю ва ло ко льо ро вий ефект.

кар ти ни на склі, встав ле ні в де рев’яні 
рам ки, прик ра ша ли ін тер’єр сіль ської 
ха ти. при хат ньо му ос віт лен ні кар ти на 
на склі, ут во рю ю чи ефек тні від блис ки і 
пе ре ли ва ю чись різ но ко льо ро ви ми бар-
ва ми, ство рю ва ла в по меш кан ні свят ко-
вий нас трій.

зраз ком кла сич но го по бу то во го 
жан ру зі збе ре жен ням тра ди цій ної 
тех но ло гії пись ма є кар ти на “по во ду”, 
50 рр. хх ст.(ж-68) із с. ко ро год (зо на 
від чу жен ня). На кар ти ні – про філь не 
зоб ра жен ня пос та ті дів чи ни в ук ра їн-
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м. матІйЧУк

сько му одя зі із ко ро мис лом на пле чі, 
яка сто їть на клад ці. бі ля її ніг – два 
бі лі пта хи. лі во руч – стов бур де ре ва 
бі ло го ко льо ру. тло – чор не. Чо ти ри 
ко льо ро ві кон трас тні пля ми (чор на, 
бі ла, чер во на, жов та), вмі ло ском по но-
ва ні майс тром, ут во рю ють пло щи ну, 
на да ю чи кар ти ні ці ліс нос ті та де ко ра-
тив нос ті.

Не рід ко в ін тер’єрі сіль ської ха ти 
мож на по ба чи ти т. з. “кар ти ни- під-
клад ки” – не ве ли кі за роз мі ра ми, з 
кві та ми, в них встав ля ли ся сі мей ні 
фо тог ра фії або реп ро дук ції ікон. у 
цен трі кар ти ни (вни зу або вго рі, рід ше 
збо ку) на пло щи ні скла за ли ша ли “чис-
те” не за ма льо ва не міс це, де вмі щу ва-
ли фо то або реп ро дук цію. Нав ко ло 
ньо го всю пло щи ну скла за пов ню ва ли 
різ но ко льо ро ви ми кві та ми. во ни ра зом 
із ко льо ро вим тлом ут во рю ва ли су ціль-
ну ор на мен таль ну сму гу, що пра ви ла 
сво є рід ним об рам лен ням ос нов них 
зоб ра жень.

до та ких зраз ків, знай де них у зо ні 
від чу жен ня, на ле жить кар ти на (ж-50) 
із с. Но во ше пе ли чі. у ній міс це для 
фо тог ра фії від ве де не в ниж ній час ти-
ні, нав ко ло яко го на чор но му тлі зоб-
ра же но чер во ні кві ти. в цен трі кар ти-
ни (ж-17) у с. зи мо ви ще встав ле но 
фо тог ра фію з ли ком хрис та- все дер-
жи те ля. Нав ко ло фо то вся пло щи на 
кар ти ни за пов не на чер во ни ми та бі ли-
ми кві та ми. Чо ти ри бі лі квіт ки роз мі-
ще ні та ким чи ном, що ра зом з фо тог-
ра фі єю ут во рю ють фор му хрес та. На 
ін шій кар ти ні (ж-112) з с. ла ди жи чі 
міс це для фо тог ра фії об рам ле но чор-
ним кон ту ром у ниж ньо му пра во му 
ку ті. реш та пло щи ни скла має бла кит-
не тло, на яко му лі во руч від міс ця для 
фо то і над ним зоб ра же но дві ро же ві 
тро ян ди.

На кар ти ні (ж-52) із с. усів міс це для 
фо то оваль ної фор ми роз мі ще не у вер-
хній час ти ні кар ти ни. Нав ко ло – світ ло-
 бла кит не тло. під ова лом – дві чер во ні 
квіт ки, від яких тяг нуть ся гі лоч ки з 
лис тям і, опе рі зу ю чи овал, утво рю ють 
ві но чок. “кар ти ни- під клад ки” міс ти ли 
тра ди цій ну тех ні ку ма лю ван ня на склі 
й по бу ту ва ли в по во єн ні ро ки май же в 

усіх ре гі о нах ук ра ї ни.
Ін ши ми виг ля да ють дві ве ли кі кар-

ти ни “па вич” (ж-119) та “по ба чен ня” 
(ж-120). На від мі ну від тра ди цій ної 
тех ні ки ма лю ван ня на склі, прин цип 
якої по ля гав у нак ла дан ні ма люн ку і 
фар би на тиль ну сто ро ну скла, ці кар-
ти ни на пи са ні на ли цьо вій сто ро ні скла. 
Як що тра ди цій на тех ні ка пе ред ба чає 
дзер каль ність зоб ра жен ня, а про зо-
рість фарб і світ ло вих ефек тів до ся га-
ють ся зав дя ки гла день кій ли цьо вій 
по вер хні скла, то піз ні ші но вов ве ден ня 
у цьо му пла ні прог ра ють. тут при 
ма лю ван ні скло ви ко рис то ву є ть ся як 
по лот но чи кар тон, на які на но сять ся 
фар би. при чо му зга да ні кар ти ни на пи-
са ні ши ро ки ми пас тоз ни ми маз ка ми, 
що ут во рю ють у де я ких міс цях ледь 
по міт ний ре льєф і на йі мо вір ні ше, 
на ле жать пен злю од но го ав то ра.

дві ін ші кар ти ни на склі ви різ ня ють-
ся як за тех ні кою, так і за май стер ніс тю 
ви ко нан ня – “бі лі ле бе ді” (по льо вий 
№ 7981) із с. ле лів та "бі лі ле бе ді" 
(по льо вий № 7746) із с. ку по ва те (зо на 
від чу жен ня). На них зоб ра же но кра є ви-
ди, де на річ ко во му пле сі з бі ли ми лі ле-
я ми пла ває па ра ле бе дів. тех ні ка ма лю-
ван ня – двос то рон ня, де пер ший план 
про пи са ний з ли цьо во го бо ку таф лі 
скла, а дру гий – з тиль но го. стиль пись-
ма – лег кий, впев не ний ма зок, пе ре хо-
ди ко льо рів, ком по зи цій ні при йо ми – 
зас від чує те, що кар ти ни на ле жать 
од но му та ла но ви то му ав то ро ві.

На род на куль ту ра по ліс ся ста ла 
дже ре лом нат хнен ня та ім пуль сом до  
твор чос ті для ба га тьох су час них 
на род них мит ців, які на ро ди ли ся, 
ви рос ли й до сі меш ка ють у сво їх рід-
них се лах. про від не міс це се ред них 
по сі дає ро ди на при ма чен ків із с. 
бо лот ня Іван ків сько го р-ну ки їв ської 
обл. Ім’я ма рії при ма чен ко (1908–
1997) доб ре ві до ме ша ну валь ни кам 
ук ра їн сько го на род но го мис тец тва. 
всі ба чи ли її ро бо ти, на яких пе ред 
гля да чем пос тає ці лий світ фан тас-
тич них ство рінь: сер ди тих і доб рих, 
сум них і ве се лих, але зав жди “олюд-
не них”. Її ком по зи ції заз ви чай пло-
щин ні, яск ра ві, по ліх ром ні, з ви ко-
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рис тан ням “чис тих” ко льо рів. 
лю бов до ма лю ван ня пе ре да ла ся 

прак тич но всім чле нам ро ди ни м. при-
ма чен ко. знач ний твор чий до ро бок має 
син ху дож ни ці – фе дір при ма чен ко 
(1941 р. н.). про дов жу ють сі мей ну тра-
ди цію си ни фе до ра – пет ро, Іван та 
не віс тка На дія, про те во ни шу ка ють 
влас ну твор чу ма не ру пись ма. 

Ни ні в Іван ків сько му р-ні пра цює 
ще один сво є рід ний ху дож ник в. ско-
пич (1947 р. н.). йо го ро бо ти – те ма тич ні 
кра є ви ди, на пи са ні олі єю на по лот ні та 
кар то ні. знач на кіль кість кар тин 
художника прис вя че на Чор но биль-
ській тра ге дії, нап рик лад цикл жи во-
пис них по ло тен “пе кель на ніч” (1988), 
“ос тан ня на дія” (1993), “рек ві єм” (1994). 
во ни вра жа ють дра ма тиз мом та екс-
пре сі єю, що до ся га єть ся нес тан дар тним 
ви рі шен ням і нес по ді ва но склад ною 
ко льо ро вою га мою, до якої в. ско пич 
при хо дить рад ше ін ту ї тив но, аніж сві-
до мо, під впли вом спо га дів та емо цій-
них пе ре жи вань ба че но го.

На те ре ні на род но го жи во пи су в се лах 
олев сько го р-ну жи то мир ської обл. меш-
кає і плід но пра цює ряд майс т рів, які 
ство рю ють від мін ні за жан ра ми кар ти-
ни, ви ко рис то ву ю чи при цьо му різ но-
ма ніт ні ма те рі а ли та тех но ло гіч ні при-
йо ми. так, у с. зуб ко ви чі меш кає на род-
ний май стер- жи во пи сець п. гай че ня 
(1933 р. н.), у с. жуб ро ви чі – м. ру дик 
(1955 р. н.). во ни ма лю ють кар ти ни на 
склі. у с. руд ня ра до вель ська про жи ває 
ху дож ник-“при мі ти віст” ро ман хлань 
(1925 р. н.), а в с. кам’ян ка – о. пи лип-
чук (1935 р. н.). ці майс три пи шуть кар-
ти ни на по лот ні, фа не рі та кар то ні. Їх ні 
тво ри на по бу то ві те ми, кра є ви ди та 

на тюр мор ти прик ра ша ють ін тер’єри 
хат од но сель ців та їх влас ні по меш кан-
ня 9.

змі ни в сус пільс тві не мог ли не поз-
на чи ти ся на су час но му по бу ті та твор-
чос ті на род них жи во пис ців. про це свід-
чить на віть по біж не по рів нян ня жи во-
пис них тра ди цій хІх – поч. хх ст. із 
тво ра ми на род но го жи во пи су 1960–1980 
рр. в ос тан ньо му мож на знай ти чи ма ло 
ці ка во го і пов чаль но го. отож, сьо год ні 
цей ма те рі ал тер пля че че кає на сво їх 
дос лід ни ків, все ще за ли ша ю чись “ter ra 
in kog ni ta” не ли ше для ши ро ко го за га-
лу, а й для ба га тьох на у ков ців.
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кан ня”. (за ма те рі а ла ми екс пе ди ції 1997 р. в 
олев ський р-н жи то мир ської обл.). 

7 Dan ko J., Dan ko D. Le Pe in tu re pa u san ne 
sur ver re de Ro u ma nie. – Bu ca rest, 1979. – р. 12. 

8 Gra bow ski J. Lu do we ma lars two na szkle. 
– Wroc law – War sza wa – Kra kow, 1968. – р. 
13–14.

9 за ма те рі а ла ми екс пе ди ції 1997 р. в олев-

жИвопИс в Інтер'ЄрІ полІського жИтла ХІХХХ столІттЯ
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наУкове вИданнЯ

тра ди ція прик ра ша ти жит ло де ко-
ра тив ним роз пи сом здав на іс ну ва ла на 
те ри то рії ук ра ї ни. жи во пис олій ни ми 
фар ба ми зде біль шо го ви ко рис то ву вав ся 
для оз доб лен ня меб лів. особ ли во ці ка-
ви ми є роз пи си скринь, які в се лян ських 
ро ди нах вва жа ли ся ре лік ві я ми і час то 
пе ре да ва ли ся з по ко лін ня в по ко лін ня.

ма льо ва ні скри ні бу ли роз пов сюд-
жен ні в по бу ті схід нос лов’янсь ких 
на ро дів, ли тов ців, угор ців, нім ців, сло-
ва ків, по ля ків. ба га то їх від най де но й 
на пів дні ук ра ї ни. да на стат тя прис вя-
че на ана лі зо ві ко лек ції скринь дніп ро-
пет ров щи ни, що збе рі га єть ся у фон дах 
дер жав но го му зею на род ної ар хі тек ту-
ри та по бу ту ук ра ї ни.

ве ли ке зна чен ня ма ють ма льо ва ні 
скри ні ко лиш ньої ка те ри нос лав щи ни 
для на род ної куль ту ри біль шої час ти-
ни пів дня ук ра ї ни. так ста ло ся, що 
са ме ці пред ме ти ін тер’єру з дніп ро-
пет ров щи ни по ши рю ва ли ся на всій 
заз на че ній те ри то рії, впли ва ли на тех-
ні ку в міс це вих цен трах ви го тов лен ня 
ма льо ва них меб лів. Їх особ ли вос ті 
ві доб ра же ні на ма льо ва них скри нях та 
мис ни ках Но во- ге ор гі єв ська (кри ло ва) 
хер сон ської гу бер нії, які бу ли по пу-
ляр ні на всій те ри то рії хер сон щи ни. 
від чут ний вплив пет ри ків сько го роз-
пи су й на ін ші цен три: воз не сенськ, 
ма я ки хер сон ської гу бер нії.

в умо вах від сут нос ті лі сів на пів дні 
ук ра ї ни ос нов на ма са де ре ви ни сплав-
ля ла ся по річ ках з пів ніч них ре гі о нів. за 
да ни ми в. пав ло ви ча, у ка те ри нос лав 
ліс пот рап ляв із Чер ні гів ської та мін-
ської гу бер ній 1. ос кіль ки ниж че по те чії 
дніп ра біль шу шля ху пе ре ти на ли по ро-
ги, ос нов на час ти на де ре ви ни про да ва-
ла ся у ка те ри нос ла ві, де вже в 
сер. хІх ст. іс ну вав лі со пиль ний за вод 
(із па ро вим дви гу ном), який ви ро б ляв 
про дук ції на 45 тис. крб. на рік 2. Із ка те-
ри нос ла ва де ре ви на та го то ві ви ро би 

(зок ре ма скри ні) роз во зи лися су хо пут-
ним шля хом у від да ле ні міс ця ка те ри-
нос лав ської та хер сон ської гу бер ній.

ÎÑ ÍÎÂ Í² ÏÐÈ ÉÎ ÌÈ  
ÐÎç ÏÈ ÑÓ ÑÊÐÈÍü

у роз пи сах скринь дніп ро пет ров-
щи ни спос те рі га є мо низ ку спіль них 
рис, як, нап рик лад, пев ні ко льо ро ві 
рі шен ня, тло, тех ні ка, схо жість сю же-
тів, ком по зи ція. про те це не позначилось 
на їх різ но ма ніт ності, ви шу ка ності та 
ін ди ві ду аль ності. вра жає ба гатс тво 
фан та зії майс трів, які на віть в умо вах 
жорс ткої кон ку рен ції зу мі ли збе рег ти 
особ ли вий стиль у ро бо ті, що пе рет во-
ри ло зви чай ний по бу то вий пред мет на 
вит вір мис тец тва. заз ви чай ві зе ру нок 
нак ла да ли екс пром том і май же ні ко ли 
йо го не пов то рю ва ли.

Най ре тель ні ше оз доб лю ва лася 
пе ред ня стін ка скри ні, мен ше – бо ко ві, 
рід ше роз ма льо ву ва лося ві ко. пе ред ня 
стін ка час то роз ді ля ла ся вер ти каль ни-
ми сму га ми на три і біль ше час тин (ін ко-
ли її ді ли ли й го ри зон таль но). оче вид-
но, та ку тра ди цію по ді лу слід пов’язу-
ва ти із по бу ту ван ням ко ва них скринь, 
скріп ле них ме та ле ви ми сму га ми, між 
яки ми й був роз мі ще ний роз пис, прис-
то со ва ний до да ної пло щи ни. у кож но-
му з та ких “ві кон” роз мі щу ва лися ок ре-
мі сю же ти. трич лен на ком по зи ція 
пе ред ньої стін ки скри ні ха рак тер на не 
тіль ки для ук ра ї ни, а й для ба га тьох 
ре гі о нів ро сії, при чо му по діб на не тіль-
ки во на, а й ок ре мі еле мен ти роз пи су 3.

ку ти скри ні та кож зміц ню ва ли 
ме та ле ви ми вер ти каль ни ми сму га ми. 
На поч. хх ст. за мість та ких смуг на 
дніп ро пет ров ських скри нях по чи на ють 
ро би ти не ве лич кі за ліз ні ско би. Імі ту ю-
чи за ліз не окут тя, ку ти фар бу ють чор-
ни ми вер ти каль ни ми сму га ми. для 
скринь дніп ро пет ров щи ни, зок ре ма 
т. зв. “гу берн ських”, є ха рак тер ним те, 

ма льо ва НІ скри НІ дНІп ро пет ров Щи Ни  
(в ко лек цІЇ мНап НаН ук ра Ї Ни)

²ðè íà Ìó ñà òî âà (ì. Êè ¿â)
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ма льо ва нІ скрИ нІ днІп ро пет ров щИ нИ

що вер ти каль на чор на сму га охоп лює і 
за ліз ну ско бу (в міс ці к ріп лен ня ско би 
до вер ти каль ної сму ги при єд ну єть ся 
та кож і чор не пів ко ло).

ÍÀÉ Á²ëü ø² öÅÍ ÒÐÈ 
ÐÎç ÏÈ ÑÓ ÑÊÐÈÍü

Най пов ні ше пред став ле ні в ко лек ції 
зраз ки пет ри ків сько го на род но го роз-
пи су, який є пря мим про дов жен ням 
тра ди цій по пе ред ньо го пе рі о ду – тех ні-
ки на род но го роз пи су за по розь кої сі чі 
(на що вка зує біль шість дос лід ни ків). 
Як ві до мо, най по ши ре ні ши ми мо ти ва-
ми на род но го ор на мен ту вка за но го 
пе рі о ду бу ли рос лин ні, пе ре важ но квіт-
ко ві еле мен ти. ос нов ні при йо ми пет ри-
ків сько го на род но го роз пи су скла ли ся 
ще в хVІ ІІ ст., і вже на цьо му ета пі він 
від зна ча єть ся ви со ким про фе сі о на ліз-
мом і май стер ніс тю. у кін. хVІ ІІ ст. пет-
ри ків ка 4 ста ла круп ним тор гі вель ним 
цен тром. згід но зі ста тис тич ни ми да ни-
ми, на поч. хх ст. тутмеш ка ло 15 майс-
трів, які ви го тов ля ли ма льо ва ні меб лі, 
ві ял ки 5. для пет ри ків ських скринь 
цьо го пе рі о ду ха рак тер не су ціль не 
за пов нен ня роз пи сом пе ред ньої стін ки, 
зе ле ний ко лір тла, ви ко рис тан ня пе ре-
важ но чер во но го ко льо ру в роз пи сі, 
сти лі за ція, а по тім – і від мо ва від зоб-
ра жен ня ва зо на.

спос те рі га ють ся та кож про це си, що 
від бу ва ли ся в оз доб лен ні ін ших пред ме-
тів на род но го мис тец тва – від прос то ти і 
ви тон че нос ті до на си че нос ті, на віть пе ре-
ван та же нос ті. те са ме сто су єть ся і нас-
тін но го пет ри ків сько го роз пи су зга да но-
го пе рі о ду, що під твер джу ють і інфор-
ма то ри. у 1977 р. го во ру ха м. й., 1905 р. н., 
жи тель ка с. пет ри ків ка роз по ві да ла 
ав то ро ві, що “дав ні скри ні – зе ле ні, з 
дво ма квіт ка ми на вуг лах, а по се ре ди-
ні – кри вуль ка. На поч. хх ст. – скри ні 
зе ле ні; все тло в квіт ках. піз ні ше з’яв ля-
єть ся сун дук. ці на скри ні – 8 крб., а сун-
ду ка – 10 крб” 6.

близь кий до пет ри ків сько го був роз-
пис т. зв. “гу берн ських” скринь, тоб то 
зроб ле них у ка те ри нос ла ві. про них, 
зок ре ма, пи сав д. І. Явор ниць кий 7. Як і 
пет ри ків ські, “гу берн ські” скри ні про-
да ва ли ся у пол тав ській, ки їв ській, 

хер сон ській, ка те ри нос лав ській гу бер-
ні ях. ав то ро ві осо бис то по щас ти ло від-
най ти пет ри ків ські скри ні в се лах 
су час ної кі ро вог рад щи ни, Чер ка щи ни, 
хер сон щи ни, до неч чи ни.

Над зви чай но ори гі наль ним є роз-
пис у с. Шуль гів ка 8 (як і пет ри ків ка, 
ко лиш ній ко заць кий зи мів ник). Нез ва-
жа ю  чи на ге ог ра фіч ну близь кість до 
пет ри ків ки, в Шуль гів ці збе рег ли ся 
ар ха їч ні ви ди роз пи су.

се ред ін ших цен трів роз пи су скринь 
дніп ро пет ров щи ни ви різ ня єть ся 
с. мі шу рин ріг 9, та кож ко лиш ній за по-
розь кий зи мів ник. тут був по ши ре ний 
роз пис стін і сво ло ків, різь ба по де ре ву. 
прик ра ша ли не тіль ки ін тер’єр, але й 
ха ту знад во ру, гос по дар ські спо ру ди. 
ав то ро ві вда ло ся знай ти в цьо му се лі 
скри ню, роз пи са ну на род ною майс три-
нею п. па те ри ло.

у ко лек ції пред став ле ні пред ме ти й 
з ін ших осе ред ків роз пи су. близь кі за 
ком по зи ці єю, во ни від різ ня ють ся ма не-
рою ви ко нан ня, ко льо ро вим рі шен ням. 
ра зом з тим, во ни пе ре да ють за хоп лен-
ня при ро дою, ра діс не її сприй нят тя, що 
вза га лі при та ман не мис тец тву пів ден-
ної ук ра ї ни.

ÌÎ ÒÈ ÂÈ ÒÀ ÑÅ ÌÀÍ ÒÈ ÊÀ  
ÐÎç ÏÈ Ñ²Â

мо тив ва зо на з’яв ля єть ся у прик-
лад но му мис тец тві схід ної Єв ро пи в 
хVІ–хVІІ ст. він присутній на ках лях, 
у роз пи сах, мі ні а тю рах ру ко пи сів, ор на-
мен тах дру ко ва них книг, ви шив ці, 
ху дож ній тка ни ні, різь бі іко нос та сів. 
де я кі дос лід ни ки по яс ню ють по я ву 
ва зо на в на род но му мис тец тві впли вом 
ба ро ко 10. г. пав луць кий по ши рен ня 
цьо го мо ти ву в ук ра ї ні пов’язу вав із 
впли вом ор на мен тів епо хи від род жен-
ня 11. од не із най дав ні ших зоб ра жень 
ва зо ну ви яв ле но на крит сько му фрес-
ко во му роз пи сі, да то ва но му 2550 р. 
до н. е. 12

Не заг либ лю ю чись у пи тан ня по я ви 
мо ти ву ва зо на в на род но му роз пи сі, 
ли ше під крес ли мо, що він має ге не тич-
ний зв’язок із мо ти вом “де ре ва жит тя” – 
най ві до мі шим у сві то во му мис тец тві. 
На род ні майс три сві до мо пов’язу ва ли 
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І. мУ са то ва

ва зон з іде єю пло дю чос ті, ба гатс тва. “все 
во но з зем лі і з во ди (бо в ва зон чи ку 
зе мель ка бу ла)”, – роз по ві да ла ав то ро ві 
в 1990 р. ві до ма пет ри ків ська майс три ня 
г. Я. зав го род ня- пруд ни ко ва, яка чу ла 
цей вис лів від сво єї ба бу сі. по ка зо вий у 
та ко му ас пек ті роз пис скри ні із с. гу па-
лів ка маг да ли нів сько го р-ну дніп ро пет-
ров ської обл. ва зон із гіл кою, об рам ле-
ний рам кою із кра поч ка ми (сим во лом 
во ди), з бо ків зоб ра же но ко ла (сим во ли 
сон ця). тоб то це зоб ра жен ня “сві то во го 
де ре ва” в ото чен ні “сві то во го оке а ну”. Як 
еле мент ба ро ко, звер ху ва зон прик ра-
шає за ві са (зус трі ча єть ся в ук ра їн сько-
му пор трет но му жи во пи сі хVІ ІІ ст.) для 
вті лен ня ідеї пло дю чос ті на бо ко вій стін-
ці зоб ра же но ро жа ни цю – су пут ни цю 
ро да, схід нос лов’янсь ко го бо га всес ві ту.

_______________ 
1 пав ло вич в. ма те ри а лы для ге ог ра фии и 

ста тис ти ки рос сии. ека те ри нос лав ская гу бер-

ния. – с.пб., 1862.
2 дру жи ни на е. Юж ная ук ра и на в пе ри од 

кри зи са фе о да лиз ма. – 1981. – с. 120.
3 же га ло ва с. и др. сок ро ви ща рус ско го 

на род но го ис кусс тва. – 1967.
4 за раз – смт пет ри ків ка ца ри чан сько го 

р-ну дніп ро пет ров ської обл.
5 кус тар ная про мыш лен ность ека те ри нос-

лав ской гу бер нии. – ека те ри нос лав, 1909.
6 Що ден ник екс пе ди ції в ца ри чан ський р-н 

дніп ро пет ров ської обл. 22.03.–5.04.1977.
7 з ук ра їн ської ста ро ви ни: аль бом. – 

к., 1991.
8 за раз – с. Шуль гів ка ца ри чан сько го р-ну 

дніп ро пет ров ської обл. 
9 за раз – с. мі шу рин ріг верхньо-

дніпровсько го р-ну дніп ро пет ров ської обл.
10 ва си лен ко в. На род ное ис кусс тво. – 

1974.
11 пав луць кий г. Іс то рія ук ра їн сько го орна-

мен та. – к., 1927.
12 Най ден о. ор на мент ук ра їн сько го народ-

но го роз пи су. – к., 1989. – с. 62.

в од но му із сво їх лис тів т. г. Шев-
чен ко пи сав: “ті, що ба чи ли хоч раз 
на шу кра ї ну, ка жуть, що ба жа ли б 
жи ти та по мер ти на її чу до вих по лях. 
Що ж нам ска за ти, її ді тям? тре ба лю би-
ти та пи ша ти ся сво єю най прек рас ні-
шою ма тір’ю. Я, як член її ве ли кої ро ди-
ни, слу жу, як що не на ко ристь, то в 
край ньо му ра зі, на сла ву іме ні ук ра ї-
ни”.

усім сво їм жит тям та ба га тог ран ною 
ді яль ніс тю коб зар під твер джу вав ці 
сло ва. то й ми, йо го на щад ки, по вин ні 
ке ру ва ти ся в сво є му жит ті та ді яль нос-
ті ци ми ж, пов ни ми лю бо ві й від да нос ті 
по чут тя ми до рід но го краю, до ук ра ї ни. 
тіль ки ша ноб ли во збе рі га ю чи куль тур-
но- іс то рич ну спад щи ну ми ну ло го, ми 
мо же мо впев не но ди ви тись у май бут нє. 

са ме цій ідеї слу жать без ко рис но всі 
му зей ни ки ук ра ї ни. хто, як не му зей ні 
пра ців ни ки дбай ли во зби ра ють, вив ча-
ють, збе рі га ють цю спад щи ну, бо ос нов-
ни ми нап ря ма ми ді яль нос ті му зе їв і є 
куль тур но- ос віт ня, на у ко во- дос лід на, 
екс по зи цій на, ви дав ни ча та на у ко во- 
рес тав ра цій на ро бо та.

у за галь ну спра ву збе ре жен ня куль-
тур но- іс то рич ної спад щи ни внес ли 
свою ва го му час тку і пра ців ни ки му зею 
на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту НаН 
ук ра ї ни (да лі мНап НаН ук ра ї ни). 
фон до ва збір ка екс по на тів мНап НаН 
ук ра ї ни має 35-річ ну іс то рію і на ра хо-
вує близь ко 67 тис. екс по на тів.

му зей на ко лек ція ство рю ва ла ся, в 
ос нов но му, з прид бань на у ко вих пра-
ців ни ків, зроб ле них ни ми під час по шу-

за галь На ха рак те рис ти ка ко лек цІй му зеЮ 
Народ НоЇ ар хІ тек ту ри та по бу ту ук ра Ї Ни
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За галь на Ха рак те рИс тИ ка ко лек цІй мУ Зею народ ноЇ ар ХІ тек тУ рИ та побУтУ УкраЇнИ

ко вих екс пе ди цій, які охоп лю ва ли всі 
ет ног ра фіч ні ра йо ни ук ра ї ни. од ним із 
дже рел по пов нен ня ко лек ції бу ли 
по да рун ки певних осіб — жи те лів ки є-
ва, міст і сіл усі єї ук ра ї ни. знач не міс-
це у збір ці екс по на тів зай ма ють ро бо ти 
су час них на род них майс трів, прид ба-
них му зе єм на вис тав ках та му зей них 
свя тах.

ос нов ни ми зби ра ча ми бу ли всі на у-
ко ві пра ців ни ки від ді лів, які сто я ли бі ля 
дже рел ство рен ня му зею та про тя гом 
35 ро ків йо го іс ну ван ня про дов жу ють 
свою не лег ку нев пин ну пра цю по пов-
нен ня за пас ни ків му зею най кра щи ми 
зраз ка ми на род ної куль ту ри.

крім екс по на тів, на у ков ця ми бу ло 
при ве зе но ба га то екс пе ди цій них ма те-
рі а лів (що ден ни ки, зві ти), що збе рі га-
ють ся в ар хі вах му зею. в на у ко вих зві-
тах мож на знай ти ві до мос ті про жит ло 
та по бут се лян до ре во лю цій но го пе рі о-
ду, про тех ні ку та тех но ло гію різ них 
ви дів кус тар но го ви роб ниц тва, ре цеп ти 
бар вни ків, що зас то со ву ва ли на род ні 
майс три (гон ча рі, тка чі, ви ши валь ни ці і 
та ін.), міс це ві наз ви ви ро бів і ор на мен-
тів, свід чен ня про умо ви пра ці се лян, 
опи си різ них свят і об ря дів то що.

Най пер ші екс по на ти на дій шли до 
ко лек ції му зею з екс пе ди ції по Чер ні-
гів ській об лас ті в жов тні 1969 р. це бу ли 
пред ме ти жі но чо го та чо ло ві чо го одя гу, 
по бу то ва тка ни на, іко ни та пред ме ти 
по бу то во- гос по дар чо го приз на чен ня, 
ви го тов ле ні з де ре ви ни.

Най біль шу кіль кість екс пе ди цій 
здій сне но в 70–80-х рр., під час яких 
було обс те же но знач ну те ри то рію по 
всіх ет ног ра фіч них ре гі о нах ук ра ї ни. з 
цих експедицій при ве де но ве ли ку кіль-
кість уні каль них за сво їм по ход жен ням 
та зна чен ням екс по на тів. за ро ки іс ну-
ван ня му зею ре тель но обс те же но ра йо-
ни по ліс ся, пол тав щи ни та сло бо жан-
щи ни, кар пат, се ред ньої Над дніп рян-
щи ни та пів дня ук ра ї ни, по діл ля.

ко жен ет ног ра фіч ний ре гі он да вав 
мож ли вос ті прид ба ти для му зею уні-
каль ні екс по на ти, які ши ро ко по пу ля ри-
зу ють ся в екс по зи ції му зею, на вис тав-
ках як по ук ра ї ні, так і за її ме жа ми.

пра ців ни ка ми му зею бу ло ор га ні зо-

ва но близь ко 100 різ них вис та вок, не од-
но ра зо во на да ва ли ся кон суль та ції з 
пи тань збе ре жен ня екс по на тів та ве ден-
ня об лі ко вої до ку мен та ції для ін ших 
му зе їв, про во дять ся екс кур сії по фон-
до вих збір ках для му зей них фа хів ців.

зав дя ки ці лес пря мо ва ним по шу кам 
на у ков ців му зею — орел л. г., вер гов-
сько го с. р., сви ри ди р. о., бой чен ко в. 
ф., по но мар л. о. ду же ба га то екс по на-
тів бу ло при ве зе но з ра йо нів ар ха їч но-
го по ліс ся. рід кіс ни ми на сьо год ніш ній 
день є ста ро вин ні зна ряд дя зем ле робс-
тва: пле те ні бо ро ни, де рев’яні плу ги, 
со хи, при ве зе ні з цьо го ра йо ну. ува гу 
при вер та ють і різ но ма ніт ні стан ки та 
при ла ди, які ви ко рис то ву ва ли по лі щу-
ки у сво їх са мо бут ніх про мис лах. це 
“чух ра наль ня” (ста нок для ме ха ніч ної 
об роб ки шер сті), “ковч” (прис трій для 
ва лян ня сук на), со ло мо різ ка з кін ним 
при во дом, “кру по руш ка” або “туп чак”, 
діг тяр ня, віт ря ки. Час ти на з цих екс по-
на тів пе ре бу ває в пос тій ній екс по зи ції 
му зею. На у ков ця ми від ді лу “по ліс ся” 
бу ли обс те же ні всі осе ред ки ткаць ко го 
та гон чар но го про мис лів, про що свід-
чить знач на кіль кість екс по на тів, яка 
збе рі га єть ся у фон дах дми ап.

ве ли ку ува гу від ві ду ва чів му зею 
при вер тає так зва на “дим ле на” ро ки-
тян ська ке ра мі ка (гон чар ні ви ро би з с. 
куль чин та с. оле ня) і “сер пан ко вий” з 
ко рос тен щи ни, ко лек ція руш ни ків з 
с. бе хи та с. Но вої ба са ні.

фон до ва ко лек ція по пов ни ла ся за ті 
ро ки збір кою уні каль них "іч нян ських" 
ка хель — при ве зе них з с. рож нів ка та с. 
гу жів ка Чер ні гів ської обл., в ком плек сі 
це ці ла ках ля на піч, яка мо же бу ти 
вста нов ле на в ін тер’єрі ха ти на те ри то-
рії му зею.

ба га то екс по на тів бу ло при ве зе но з 
ра йо нів по ліс ся, які те пер не під ля га-
ють даль шо му обс те жен ню — це ра йо-
ни Чор но биль ської зо ни — Іван ків-
ський, На род ниць кий, Чор но биль ський, 
ко рос тен ський, ов руць кий, по лісь кий.

екс по на ти, при ве зе ні з наз ва них 
ра йо нів по ліс ся, що річ но екс по ну ють-
ся на вис тав ках, прис вя че них по ді ям 
Чор но би ля.

му зей мо же по пра ву пи ша ти ся 
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ко лек ці єю роз пи сів зна ме ни тої на род-
ної майс три ні м. при ма чен ко та її уч нів. 
Не ма ло при ве зе но з ра йо нів по ліс ся 
му зич них інс тру мен тів: лі р, скрипо к, 
вів чар ських ріж ків з бе рес ти, бан ду ри.

пер ли ною по лісь кої ко лек ції му зею 
мож на вва жа ти збір ку хра мо вих ікон з 
во ли ні XVII ст. 

зна чу час ти ну фон до вої збір ки бу ло 
сфор мо ва но з екс по на тів, при ве зе них з 
пол тав щи ни та сло бо жан щи ни. по ча-
ток ком плек ту ван ню ко лек ції з цьо го 
ет ног ра фіч но го ре гі о ну пок ла ли на у ков-
ці Щер бань с. о., лук’ян чук б. д., зяб-
люк Н. с., брунь ко м. п., до ля о. л.

цей ку то чок ук ра ї ни дав му зею 
яскра ву ко лек цію “пол тав ських” со ро-
чок, плахт, руш ни ків, уні каль ну за сво-
єю кіль кіс тю ор на мен тів. На у ков ці від-
ді лу обс те жи ли ві до мі осе ред ки гон чар-
них про мис лів пол тав щи ни та сло бо-
жан щи ни і ство ри ли від по від ні екс по-
зи ції. фон ди му зею збе рі га ють най кра-
щі зраз ки гон чарс тва із сіл опіш ня, 
хо му тець, ко миш ня, ус ти ви ці, пос тав-
 му ки — це пред ме ти по бу то во го вжит-
ку: мис ки, гор щи ки, бань ки, ку ман ці, 
ба риль ця, но сат ки, двій ня та і под.

опіш нян ська іг раш ка у фон дах 
му зею пред став ле на ро бо та ми ві до мої 
майс три ні олек сан дри се мо чен ко 
пред став ле на.

Її ко лек ція в мНап НаН ук ра ї ни 
на ра хо вує 175 екс по на тів. збе рі га ють ся 
в му зеї і ро бо ти ін ших ві до мих майс трів 
цьо го осе ред ку — бі лик І., по ши вай ло 
м., хит риш м.

крім зу жит ко ва но го по су ду та ди тя-
чої іг раш ки ко лек ція му зей ної ке ра мі ки 
пред став ле на та кож ках ля ни ми ви ро ба-
ми, в екс по зи ції му зею дві ках ля ні пе чі 
— з с. боб рів ник зін ків сько го р-ну та із 
с. ле лю хів ка Но во сан жар сько го р-ну.

у 1996 р. при ве зе на ці ка ва ко лек ція 
по лив’яних роз пис них ка хель із смт 
ко тель ва пол тав ської обл., в ком плек сі 
— це ці ла піч, да то ва на 1884 р., зго дом 
мо же бу ти вста нов ле на в чин ній екс по-
зи ції. зас лу го вує на ува гу і ко лек ція 
на род них кар ти нок з мир го род щи ни та 
Но во сан жар сько го р-ну (близь ко 30 
оди ниць зб.), се ред яких мож на ви ді ли-
ти та кі, як “пе лі кан”, “ко зак ма май”.

На те ри то рії му зею, в ін тер’єрах 
екс по зи ції “пол тав щи на та сло бо жан-
щи на” екс по ну ють ся рід кіс ні за сю же-
том роз пи су скри ні, а са ме: скри ня з 
“ма ма єм” та скри ня, да то ва на 1783 
ро ком.

у за пас ни ках му зею збе рі га єть ся 
ці ла ко лек ція ма льо ва них скринь з цьо-
го ре гі о ну.

різь блен ня по де ре ву з пол тав щи ни 
та сло бо жан щи ни у фон дах му зею 
пред став ле но ко лек цію “пря нич них” 
до ще чок. роз ви ток цьо го про мис лу про-
дов жує сво ї ми ро бо та ми ві до мий на род-
ний май стер з пол тав щи ни за цер кля-
ний м. т.

в екс по зи ції міс тять ся ці ка ві екс по-
на ти з с. Ши ша ки пол тав ської обл.  — 
це вер стат для пле тін ня ро гож ки, а 
та кож го то ві ви ро би з ро го зи.

На по чат ку 70–80 х рр. ін тен сив но 
фор му ва лась і ко лек ція екс по на тів з 
по діл ля. ак тив ну участь у зби раць кій 
ро бо ті бра ли на у ко ві пра ців ни ки тка-
чен ко в., зо зу ля Н., та рань ко с., Ша ме-
ка к., ка та є ва о.

за ці ро ки у фон ди му зею на дій шло 
чи ма ло екс по на тів з обс те же них ра йо-
нів ці єї ет ног ра фіч ної зо ни. ве ли ку ува-
гу при ді ля ли на у ков ці під бо ру одя гу 
пов ни ми ком плек са ми, зраз ки пов них 
жі но чих кос тю мів не од но ра зо во бу ли 
прик ра сою вис та вок, які ор га ні зо ву ва-
лись як у му зеї, так і по за йо го ме жа-
ми.

по пов ню ва ла ся ко лек ція екс по на тів 
по діл ля і пред ме та ми оз доб лен ня 
ін тер’єрів руш ни ка ми, ска тер ка ми, під-
ві кон ни ка ми та ін.

ба га те на на род ні та лан ти по діл ля 
по да ру ва ло му зею ко лек цію зраз ків нас-
тін них роз пи сів ав то ра кон дра тюк а. м., 
ви ти нан ки ру ден ко м. а., ро бо ти са мо ді-
яль но го ху дож ни ка ко ва ля І. д., ко лек цію 
по діль ських пи са нок.

за пе рі од іс ну ван ня му зею бу ли обс-
те же ні і най ві до мі ші осе ред ки гон чарс-
тва, яки ми зав жди бу ло ба га те по діл ля. 
му зей на ко лек ція ке ра мі ки ком плек ту-
ва ла ся зраз ка ми гон чарс тва з с. ада-
мів ки, с. буб нів ки, с. май дан- боб ри ка.

по бу то ва ке ра мі ка з різ них гон чар-
ських осе ред ків по діл ля пред став ле на 
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у фон дах му зею та ки ми майс тра ми як: 
пи рі жок о., ган жа о., ге ра си мен ко Я. 
На те ри то рії му зею ство ре на пос тій на 
вис тав ка ке ра мі ки з ві до мих осе ред ків 
гон чарс тва на по діл лі.

ко піт ка ро бо та по ком плек ту ван ню 
ко лек ції ет ног ра фіч них екс по на тів 
ве ла ся на се ред ній Над дніп рян щи ні.

по ча ток цій ро бо ті пок ла ли на у ков ці 
му зею гу ра л., ро ма нов в., му са то ва І., 
Єди на Н., си до рен ко І., Ян чен ко с., доб-
ро воль ська Н., Чер ну ха а., си мо нен ко 
л.

фон ди му зею по пов ни ли ся уні каль-
ни ми зраз ка ми ткац тва, ви шив ки, гон-
чарс тва, різь блен ня, пи сан карс тва та 
ін ших про мис лів, роз ви не них у цій 
ет ног ра фіч ній зо ні.

у за пас ни ках му зею збе рі га єть ся 
ве ли ка ко лек ція ужит ко во го по су ду з 
різ них гон чар ських осе ред ків се ред-
ньої Над дніп рян щи ни: с. гни лець, 
с. ди бин ці, с. па ла ноч ка, с. гро ми, 
м. ва силь ків і т. д. се ред ві до мих майс-
трів, ро бо ти яких збе рі га ють ся в му зеї 
мож на наз ва ти: ге ра си мен ко м., су хий 
І., ко ся чен ко д., ма сюк в., па дал ка Я. 

му зей мо же пи ша ти ся і ці ка вою 
ко лек ці єю іг ра шок- свис тун ців майс-
три ні Є. по по вої з с. гро ми Чер кась кої 
обл. та ко лек ці я ми та ких майс трів 
фі гур ної плас ти ки як олек сі єн ко ф., 
(дріб на плас ти ка), фан тас тич ні зві рі 
га луш ко м., скуль птур ні ком по зи ції 
бо ро зен ця в. та бо гач Є.

ба га то тво рів ви ко на но на те ми 
фоль кло ру, ук ра їн ської му зич ної та 
лі те ра тур ної кла си ки ві до мим ке ра-

міс том п. пе чор ним, тво ри яко го теж 
збе рі га ють ся у фон дах мНап НаН 
ук ра ї ни. 

в ін тер’єрах се ред ньої Над дніп рян-
щи ни на те ри то рії му зею екс по ну ють ся 
різь бле ні яр ма, руб лі, мис ни ки з ко ни-
ка ми, ма льо ва ні скри ні.

з різ них ра йо нів цьо го ре гі о ну при-
ве зе на знач на кіль кість ікон, на род них 
кар ти нок. у ко лек цію роз пи сів му зею 
ввій шли ро бо ти та ких ві до мих майс трів 
як: гу ме нюк с. та гу ме нюк І., бу ряк м., 
ли сен ко І., му ха м., са єн ко о. (інк рус-
та ція со ло мою).

в 70–90-х рр. бу ла про ве де на знач-
на на у ко ва, по шу ко ва та зби раць ка 
ро бо та пра ців ни ка ми від ді лу “кар па-
ти”. фор му ва ла ся ко лек ція від ді лу 
зав дя ки ко піт ким по шу ко вим екс по-
зи ці ям, про ве де ним ми хай лен ко т, 
смо лін ським с., ко баль чин ською р., 
Шме льо вим в., клап чук Є., цен це ву-
сом в., деш ко м., ме ле хо вою в., си лу-
я но вою о.

Най біль ше екс по на тів для ко лек ції 
му зею да ла гу цуль щи на. Чи ма ло бу ло 
при ве зе но з Яво рів щи ни, обс те же но 
ра йо ни бу ко ви ни, бой ків щи ни, лем-
ків щи ни.

при вер тає ува гу ко лек ція одя гу, зіб-
ра но го в цьо му ре гі о ні: со роч ки, кеп та-
рі, гу ні, уйо ші, за пас ки, бав ни ці (го лов ні 
убо ри), ве сіль ний одяг, взут тя, прик ра-
си то що. Чи ма ло при ве зе но де ко ра тив-
но- по бу то вої тка ни ни: ути раль ни ки, 
ве ре та, ліж ни ки і т. д.

у фон дах му зею збе рі га ють ся і ви ро-
би су час них майс тринь ткац тва та 
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ви шив ки: куль чиць кої с., фе дор чак- 
тка чо вої м., ва си ла щук г..

фон до ва ко лек ція в ті ро ки бу ла 
уком плек то ва на знач ною кіль кіс тю 
ви ро бів зі шкі ри — то бів ки, че ре си, 
пос то ли. 

ок ре мо пот ріб но ви ді ли ти ко лек цію 
жі но чих прик рас: “сал би” (прик ра си з 
мо нет), па цьор ки, ко ра лі, прик ра си з 
бі се ру (“си лян ки”, “ре ци”, “дра бин ки”). 
Яск ра вим яви щем ук ра їн сько го на род-
но го мис тец тва є ке ра мі ка ко со ва і піс-
ти ня. фон ди му зею збе рі га ють кра щі 
зраз ки гон чарс тва з цих осе ред ків 
гу цуль щи ни, а са ме ро бо ти та ких ві до-
мих майс трів як: бах ма тюк о., ба ра-
нюк м., ко шак п., цві лик п., вер бів-
ська Н., во ло щук м.. 

ко сів ські майс три впро довж XIX ст. 
ство ри ли по над 400 ках ля них пе чей, 
кіль ка з яких ще мож на по ба чи ти в 
дов ко лиш ніх се лах. у фон дах му зею 
збе рі га єть ся 4 пе чі гу цуль ських майс-
трів бах ма тю ка о., ко ша ка п., ба ра ню-
ка п., фре зю ка Ю.

ве ли ку цін ність яв ляє со бою і зіб-
ран ня кар пат ських ікон, особ ли во ікон 
на склі, яке на ра хо вує близь ко 90 оди-
ниць.

се ред екс по на тів при ве зе них з 
кар пат сько го ре гі о ну слід ви ді ли ти 
прек рас ні ви ро би з де ре ва — це різь-
бле ні скри ні, ви со ко ху дож ні ви ро би 
для до маш ньо го вжит ку прик ра ше ні 
ви па лю ван ням, інс трук ці єю, різь-
блен ням (нас тін ні та рі лі, “ге ле ти” та 
кух лі) то що.

у фон дах му зею збе рі га ють ся ро бо-
ти ві до мих майс трів Шкріб ля ка, кар-
па ню ка.

На у ков ці від ді лу ве ли ку ува гу при-
ді ля ли ком плек ту ван ню му зей ної 
ко лек ції му зич них інс тру мен тів, до 
фон дів на дій шли уні каль ні зраз ки 
трем біт, цим бал, скри пок, со пі лок і т. д.

за ро ки іс ну ван ня му зею від ді лом 
“кар па ти” бу ла сфор мо ва на і ко лек ція 
роз пи сів, ви ти на нок, пи са нок. му зей 
збе рі гає роз пи си хо ми п., роз пи си на 
склі ско лоз дри І., ви ти нан ки ле сів с.

ко піт кі дос лід жен ня куль тур ної 
спад щи ни ми ну ло го здій сню ва ли ся 
на у ков ця ми і на пів дні ук ра ї ни. 

з чис лен них екс по зи цій по ра йо нах 
пів дня бу ла при ве зе на знач на кіль-
кість екс по на тів, нез ва жа ю чи на те, 
що са ме в цьо му ра йо ні з різ них при-
чин збе рег ло ся їх не так ба га то, по рів-
ня но з ін ши ми ку точ ка ми ук ра ї ни.

фор му ва ли ко лек цію цьо го ре гі о ну 
та кі пра ців ни ки як му са то ва І., те рав-
ська л., Єди на Н., узун а. 

в екс пе ди ці ях по се лах пів дня ук ра-
ї ни бу ли знай де ні та пе ре ве зе ні до му зею 
кра щі зраз ки ма льо ва них скринь, мис-
ни ків, лі жок, ди ва нів. ці екс по на ти 
прик ра ша ють ін тер’єр із с. ста ро ко за че 
одесь кої обл.

зіб ра но уні каль ну за сво єю кіль-
кіс тю та різ но ма ніт ніс тю ко лек цію 
ви ро бів зі скла (лам па ди, га со ві лам-
пи, по суд).

у цьо му не  ба га то му на екс по на ти 
краї бу ли знай де ні та пе ре да ні до фон-
дів му зею іко ни, пред ме ти жі но чо го та 
чо ло ві чо го одя гу, по бу то ва тка ни на, 
жі но чі прик ра си.

з об лас тей пів ден но го ре гі о ну бу ло 
при ве зе но до му зею ба га то зраз ків 
ужит ко во го по су ду кін. XIX — поч. XX 
ст. (мис ки, гор щи ки, кух лі, “уша ки”).

фон ди му зею збе рі га ють і ро бо ти 
су час них майс трів пів дня ук ра ї ни. це 
ро бо ти ві до мо го майс тра Чер не ги а. з м. 
дніп ро пет ров ська — оз доб ле ні ре льє-
фом кух ли ки, гле чи ки, ва зи, не по-
лив’яні, на си че но го ко льо ру гли ни.

привертають ува гу і ро бо ти майс-
тра з с. за ва дів ка одесь кої обл. На у-
мен ко д. йо го ро бо ти — це, в ос нов но-
му, не по лив’яний ужит ко вий по суд, 
ціла ко лек ція якого, не од но ра зо во 
пред став лялася на вис тав ках, ор га ні-
зо ва них му зе єм. скуль птур на ке ра мі-
ка з пів дня ук ра ї ни пред став ле на у 
фон дах ро бо та ми майс тра з м. Ял ти 
ва ку лен ко. ок ре мо слід ви ді ли ти 
ко лек цію пет ри ків ських роз пи сів — 
близь ко 560 оди ниць збе ре жен ня. фор-
му ван ню ці єї ко лек ції при ді ля лась 
особ ли ва ува га. зав дя ки ко піт ко му від-
бо ру, до ко лек ції увій шли ро бо ти та ких 
ві до мих майс трів роз пи су, як пан ко 
ф., гре ча ні но ва г., Іса є ва- Ша по вал г., 
пав лен ко п., пруд ни ко ва г., клю ка Є., 
Ши шаць ка м. та ін. 
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під су мо ву ю чи ро бо ту, про ве де ну 
на у ков ця ми мНап НаН ук ра ї ни, 
мож на впев не но ска за ти, що зіб ра на 
му зе єм кла сич на спад щи на на род ної 
куль ту ри та по бу ту є і бу де на да лі 
не ви чер пним дже ре лом для твор чос ті 
майс трів су час но го пе рі о ду.

ко лек ція му зей но го фон ду мНап 

НаН ук ра ї ни і на да лі бу де по пов ню ва-
ти ся най кра щи ми зраз ка ми на род но го 
мис тец тва. дже ре ло на род ної куль ту-
ри не ви чер пне, то му в пер спек ти ві для 
му зею ще ба га то ро бо ти з вив чен ня, 
сис те ма ти за ції, по шу ків та над бань.

За галь на Ха рак те рИс тИ ка ко лек цІй мУ Зею народ ноЇ ар ХІ тек тУ рИ та побУтУ УкраЇнИ

релІкти полІського бортНицтва

²ðèíà Íåñåí (ì. Êè¿â)

сіль ське бджіль ниц тво, йо го чис-
лен ні фор ми по бу ту ван ня в ук ра ї ні 
при вер та ли до се бе ува гу ще в ча си 
ста нов лен ня віт чиз ня ної ет ног ра фіч ної 
на у ки 1. крім де таль них опи сів заз на че-
но го пе рі о ду, це за нят тя за фік со ва не в 
різ них іс то рич них до ку мен тах. йдеть-
ся, зок ре ма про люс тра ції, у яких міс-
тить ся ін фор ма ція про кра діж ки бор-
тей, т. зв. бор тні ост ро ви – те ри то рії 
ком пак тно го роз та шу ван ня лі со вих 
па сік ок ре мих гос по да рів, бор тні де ре-
ва, які не рід ко бу ли міс цем збе рі ган ня 
май но вих до ку мен тів 2. з-по між усіх 
ук ра їн ських ре гі о нів по ліс ся виз на не 
осе ред ком най більш кон сер ватив них 
тра ди цій бджіль ниц тва. тут до на ших 
днів це за нят тя ру ди мен тар но збе рег-
ло ся не ли ше в пам’яті ста ро жи лів, а й 
у су час но му по бу ті. в ук ра їн ській на у ці 
заз на че не пи тан ня дос лід жу ва ло ся 
етно ло га ми та ар хе о ло га ми 3. по ка зо-
ви ми в цьо му сен сі є зна хід ки бор тних 
но жів, де ре во лаз но го шпи ча ка, ме до-
різ ки, об вуг ле ної мис ки зі стіль ни ка ми 
то що 4. міс це ви ми бджо ля ра ми збе ре-
же на не ли ше ці ліс на сис те ма знань 
що до дог ля ду бджо ли них ро їв та їх 
утри ман ня в са мо роб них де рев’яних 
ко ло дах, а й об ря до ві тра ди ції ре мес ла, 
ка лен дар па січ ни ка 5.

На від мі ну від пер ших кра єз нав чих 
ес е, у яких по лісь ке бджіль ниц тво вис-
віт ле не як ек зо тич не та ма лоз ро зу мі ле 
яви ще, су час ні дос лід жен ня про де монс-

т ру ва ли, що в ос но ві цьо го за нят тя 
ле жить дав ня не пе рер вна тра ди ція чис-
лен них ар ха їч них норм та пог ля дів. 
ок ре мим ас пек том вив чен ня бор тниц тва 
на по ліс сі ста ло ство рен ня від по від них 
те ма тич них екс по зи цій у дер жав но му 
му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту 
НаН ук ра ї ни. Ідеть ся про са ди бу, сфор-
мо ва ну на ос но ві об’єк тів із с. бла жо ве 
ро кит нянсько го р-ну рів нен ської обл., 
під го тов ле ну й від кри ту у дру гій 
пол. 1970-х рр. (ав тор те ма ти ко- ек спо зи-
цій но го пла ну – зас лу же ний пра ців ник 
куль ту ри орел л. г.), та про са ди бу із 
с. бе хи ко рос тен сько го р-ну жи то мир-
ської обл. (ма те рі а ли до ін тер’єру ха ти 
зби ра ли ся ав тор ським ко лек ти вом на у-
ков ців му зею – бой чен ко в. ф., вер гов-
ським с. в., Не сен І. І., по но мар л. г., 
орел л. г., сви ри дою р. о.). фор му ван ня 
зга да них ком плек сів суп ро вод жу ва ло ся 
по шу ком місць жи во го по бу ту ван ня бор-
тниц тва (ко лод но го па січ ниц тва) на 
по ліс сі, де збе рег ли ся сис тем ні знан ня 
що до ви го тов лен ня ву ли ків- ко лод, роз-
та шу ван ня їх на де ре ві та за се лен ня 
ро я ми, дог ля ду за ни ми то що. зок ре ма, 
ав то ром стат ті бу ли зіб ра ні по льо ві ма те-
рі а ли, які зас від чу ють, що бджіль ниц тво 
є од ним із на йяс кра ві ших прик ла дів 
сим бі о зу лю ди ни і при ро ди. са ме три ва-
лі спос те ре жен ня за бджо ла ми пе ре ко-
на ли дав ню лю ди ну, а піз ні ше – лю ди ну 
ци ві лі за цій ну, що ці ко ма хи люб лять 
лі со ве се ре до ви ще і най кра ще но сять 
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І. несен

мед на ви со ті, тоб то в дуп ла, а піз ні ше – 
у під ві ше ні на де ре ва ву ли ки- ко ло ди: 
“пчо лє тре ба у гус том лє сі і ві со ко буть. 
це її при ро да. так ста ріє лю ди ка за лі. Їм 
до ха ти пе ре се ля ца, як бор тни ку з мєс ца 
сор ва ца. це уже для ніх на сил ля. для 
цьо го їх тре ба за пєр ті” (с. де ле та ов руць-
ко го р-ну жи то мир ської обл.). са ме то му 
по лісь кі се ля ни впро довж сто літь по ряд 
із са ди бою роз та шо ву ва ли ко ло ди на 
де ре вах за лі со вою фор мою. у цьо му 
сен сі в міс це вій го вір ці роз різ ня ють ся 
по нят тя бор тні ка, який три мав бджіл у 
ко ло дах та па січ ни ка, який мав ву ли ки з 
рам ка ми – скринь ки. вод но час на ко рос-
тен щи ні по бу тує ще од на наз ва – пчо ло-
вод, яку на поч. хх ст. за фік су вав 
в. крав чен ко. Що до сло вес но го поз на-
чен ня ву ли ків, крім зга да них уже за галь-
но по ши ре них лек сем ул лій та ко ло да, на 
те ри то рії цен траль но го по ліс ся ав то ром 
за фік со ва ні: борть (пів ніч на час ти на 
овруць ко го р-ну жи то мир ської обл.), 
бор тяк (с. бе хи ко рос тен сько го р-ну 
жи то мир ської обл.), дуп лян ка (с. гу ни чі 
ов руць ко го р-ну жи то мир ської обл.).

На род ні тех но ло гії ви го тов лен ня 
ву ли ків- ко лод міс тять тра ди цій ні знан-
ня що до по рід і ві ку де рев, най при дат-
ні ших для цьо го. та ка де ре ви на в ре гі о-
ні ма ла кіль ка назв – за бер дко ва, ха вот-
на, си то ва. пер ша наз ва вжи ва лася 
що до сос ни, дру га сто су ва ла ся лис тя-
них по рід (ду ба, оси ки, ли пи), а ос тан-
ній тер мін і ни ні є най більш вжи ва ним 
на ов руч чи ні. з-по між зга да них по рід 
де рев ли ше сос ну мож на вва жа ти оп ти-
маль ним ма те рі а лом за всі ма по каз ни-
ка ми. Її якос ті за до воль ня ли всі ви мо ги 
що до ут ри ман ня бджіл у ко ло дах – теп-
ло, су хість, філь тра ція по віт ря, дов го-
віч ність. під час ви го тов лен ня ву ли ка 
ко ло ду не пе ре вер та ли. от же, нап ря-
мок “верх – низ” від по ві дав рос ту де ре-
ва. заз ви чай це та кож оз на ча ло, що 
ни зом бу ла при ко ре не ва час ти на де ре-
ва – ко мель. тра ди цій ним по ло жен ням 
та ко го ву ли ка на де ре ві бу ло вер ти-
каль не (сто як). ос тан нє пов’яза не з 
низь ки ми взят ка ми, при яких ме до ва 
час ти на сот ся га ла тро хи біль ше по ло-
ви ни ви со ти ко ло ди.

роз мі ри ву ли ка ви ра хо ву ва ли ся 

на род ни ми мі ра ми, на сам пе ред – п’ядя-
ми. йо го про пор ції тіс но пов’яза ні із 
наз ва ми йо го час тин. у них чіт ко просте-
жу ють ся па ра ле лі з бу до вою люд сько го 
ті ла: го ло ва, лоб, око, чол ка, сра ка. при 
цьо му го ло ва від по ві да ла чо ти рьом 
п’ядям, на тчес ло (пря мо кут ний 
от вір) при па да ло дві п’яді і дві – на 
ниж ню час ти ну (сра ку). та ким чи ном, 
за галь на ви со та вул ля до рів ню ва ла 
вось ми п’ядям (с. се ле зів ка овруць ко го 
р-ну жи то мир ської обл.). 

для за се лен ня ко ло ди ро єм її внут-
ріш ню час ти ну на ти ра ли за паш ни ми 
рос ли на ми (ба гон – баг но зви чай не та 
ма тош ник – ме лі са). На кіл ки- свє сі, 
роз та шо ва ні на від ста ні тро хи мен ше 
п’яді вго ру від чол ки, чіп ля лася су ха 
во щи на. 

важ ли вість ви бо ру де ре ва, на яко му 
ві шав ся ву лик, зас від чує йо го наз ва – 
стой ло, ши ро ко ві до ма на по ліс сі 6. та кі 
де ре ва в се ре до ви щі по лі щу ків пе ре да-
ва ли ся у спа док або да ру ва лися на 
кшталт будь- я ко го ін шо го при ват но го 
май на. стой ло на дов гий час, де ся ти літ-
тя і на віть сто літ тя, ста ва ло до мів кою, 
за хис том для бджо ли но го вул ля. бор-
тни ки ві ри ли, що рій ви би рає не ли ше 
ко ло ду, а й де ре во, на яко му во на зна хо-
дить ся. во но (най час ті ше сос на) по вин-
но бу ло бу ти кра си вим, із роз ви не ною 
кро ною, за хи ще ним від віт ру: “ко лісь 
по гол лю хвою ви бі ра лі”. вод но час гіл ки 
не по вин ні бу ли за ва жа ти зруч но му 
під льо ту бджіл до льот ка. Як і вік на 
сіль сько го жит ла, льо ток (око) ко ло ди 
орі єн ту ва ли на схід. 

На ве де ні ма те рі а ли зас від чу ють, що 
по лісь ке бор тниц тво ви ро би ло стій ку 
тра ди цію роз мі щен ня ву ли ків на ста-
рих де ре вах, охо ро ня ло від ви ру бу ван-
ня най ста рі ші та най біль ші ек зем пля-
ри, на яких най час ті ше й зак ріп лю ва-
лись вул лі- ко ло ди.

по лі щу ки дав но по мі ти ли, що бджо-
ли дов го не мо жуть пе ре бу ва ти в од но-
му дуп лі без дог ля ду, а от же, без лю ди-
ни. Не спо жи ва ю чи за зи му всьо го ме ду, 
во ни му сять мі ня ти ву лик. то му бор-
тни ки- пчо ло во ди тра ди цій но го (на род-
но го) се ре до ви ща ви ро би ли ем пі рич ну 
сис те му про пор цій се зон но го ви би ран-
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ня ме ду (ро бо ти) із ко ло ди, тим са мим 
зас від чив ши ша ноб ли ве став лен ня до 
бджо ли. во ни ді ли ли ся з ко ма ха ми 
по рів ну, ви рі за ю чи ли ше ту час ти ну 
со тів, кот ра зна хо ди лася на од ну п’ядь 
вни зу від чол ки. 

по ліс ся три ва лий час бу ло те ри то-
рі єю роз ве ден ня ко рот ко хо бот ко вої 
по ро ди бджіл (слє пот нів). во ни ви яв и-
ли ся від нос но стій ки ми до чис лен них 
хво роб і шу ка ли взя ток на кіль кох лі со-
вих рос ли нах- ме до но сах – ве ре сі і кру-
ши ні. ос тан ня ви ко рис то ву ва ла ся і для 
ви го тов лен ня та ких при мі тив них прис-
тро їв, як ку ре лі, тоб то шмат ки дос тат-
ньо тов стої га лу зи, над ко ле ні в ба га тьох 
міс цях вер хньої час ти ни, що ви ко рис-
то ву ва ли ся для ак тив но го під ку рю ван-
ня ро їв. са ме зав дя ки лі со во му бор-
тниц тву до на ших днів збе ре же ні ру ди-
мен ти жи вої і вод но час ар ха їч ної тра-
ди ції до бу ван ня вог ню (із бе ре зи). 

по ва га міс це вих се лян до ро їв ви я-
ви ла ся і в чис лен них зви ча є вих нор-
мах: бджіл за бо ро ня лося ла я ти, “бо 
зве дуть ся”. Їх за ги бель поз на ча ли лек-
се ма ми, ана ло гіч ни ми люд ській смер-
ті – від мер ли, про па ли, але не по дох ли. 
бджо лам при яс вя чу ва лися і ви ко ну ва-
лися у різ двя ні свя та спе ці аль ні ко ляд-
ки. у цей пе рі од їх зап ро шу ва ли на 
ку тю як пов ноп рав них чле нів ро ди ни. 
гос по да рі за доб рю ва ли бджіл де монс т-
ра ці єю влас ної щед рос ті. так, під час 
пер шо го в се зо ні від кри ван ня ко ло ди 
вва жа лося обов’яз ко вим зап ро си ти і 
при гос ти ти ме дом усіх, ко го зус трі неш 
у лі сі. та ке час ту ван ня пов’язу ва лося 
із май бут нім ба га тим ме до вим збо ром: 
“у ску по го бджо ли не ве дуть ся” 
(с. се ле зів ка). Щоб у но во му се зо ні доб-
ре сі да ли бджо ли ні рої, не об хід ним вва-
жа ло ся сі дан ня у ха ті пчо ло во да. для 
ро бо ти бі ля ву ли ків виз на ча ли ся особ-
ли ві спри ят ли ві (лег кі) дні: най кра щим 
вва жав ся вів то рок, а з-по між тиж нів 
най ліп ши ми ви різ ня ли не пар ні, зок ре-
ма – оди над ця тий та три над ця тий піс-
ля різ два, час для пер шо го вес ня но го 
від кри ван ня ко лод. 

біль шість на род них уяв лень, що 
по бу ту ють на по ліс сі, під во дять нас до 
вис нов ку про те, що бджо ли, як і де я кі 

ін ші іс то ти, вва жа ли ся ме ді а тив ни ми, 
по се ред ни ка ми між ре аль ним і по той-
біч ним сві том. прик ла дом цьо го є га дан-
ня по по ве дін ці бджіл про май бут ній 
ме до вий взя ток на пе ре дод ні Но во го 
ро ку. для цьо го се ля ни піс ля ве че рі від-
ві ду ва ли пев не стой ло і спос те рі га ли за 
тим, чи ви па де кіль ка бджіл із ву ли ка і 
в який бік во ни ле жа ти муть го ло ва ми – 
з то го бо ку вес ною очі ку ва ли сі дан ня 
(са ді бу) ро їв. до сить ар ха їч ною ви да-
єть ся і міс це ва зви ча є ва нор ма, за якою 
“бор тнік у бор тні ка роя не возь ме. 
у ко го рой сів, той і ха зя їн. той тво рів, 
я тво рів, до ко го ся дуть – той і ха зя їн” 
(с. се ле зів ка). 

Най важ ли ві ші по дії у жит ті пчо ло-
во да і йо го ро ди ни поз на ча ли ся на 
бджо лах. так, за міс це ви ми уяв лен ня-
ми, смерть гос по да ря мог ла спри чи ни-
ти за ги бель йо го ро їв. аби цьо го не ста-
ло ся, ін ший бджо ляр по ви нен був пос-
ту ка ти по ко ло ді й та ким чи ном розбу-
ди ти рій (с. Яб лу нів ка Єміль чин сько го 
р-ну жи то мир ської обл.). ана ло гіч ні дії 
під час по хо ро нів у се лі вжи ва ли ся 
що до не мов лят, які спа ли – їх пот ріб но 
бу ло бу ди ти при про ход жен ні про це сії 
ко ло осе лі. На то мість, під час ве сіл ля 
не зай ма на мо ло да, при сів ши на ву лик 
се ред па сі ки, мог ла за без пе чи ти май-
бут ню ак тив ність рою. цьо му спри я ло 
й да ру ван ня па січ ни ком вос ку на ве сіль-
ну свіч ку. Нав па ки, да ван ня вос ку від 
жи вих бджіл для ви го тов лен ня по хо-
валь ної смер тель ної свіч ки мог ло зу мо-
ви ти за ги бель усьо го рою. то му для 
по кій ни ків ви ко рис то ву ва ли ли ше віск 
від по мер лих бджіл. охо ро ня ли бджіл і 
від пог ля ду не чес ної на ре че ної. Її го ди-
ло ся ви во ди ти з ко мо ри із зав’яза ни ми 
очи ма або нак ри тим об лич чям: “аби не 
по зи ра ла на ха зяйс тво, пчол, бо зве-
дуц ця” (с. при бірськ Іван ків сько го р-ну 
ки їв ської обл., с. те пе ни ця, с. кам’ян ка 
олев сько го р-ну жи то мир ської обл.), 
“пчо ли по дох нуть” (с. бе хи ко рос тен-
сько го р-ну жи то мир ської обл.). та ка 
на ре че на по вин на бу ла перш за все 
по ди ви ти ся на зем лю.

На сам кі нець заз на чи мо, що, поп ри 
знач ну на яв ну дже рель ну ба зу, вив-
чен ня по лісь ко го бор тниц тва, зок ре ма 
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І. несен

му зей ни ми зак ла да ми, має пев ні пер с-
пек ти ви, прак тич ні пот ре би та від по-
від ні їм ме то ди ки зби ран ня ма те рі а лів 
та екс по ну ван ня ет ног ра фіч них 
пам’яток. вик ла де ні мір ку ван ня, хо ча 
й ко рот кі, од нак є оче вид ним свід чен-
ням дав ніх сві тог ляд них за сад, на яких 
ґрун ту ва лось од не із най дав ні ших 
за нять на се лен ня ук ра ї ни – лі со ве 
бор тниц тво.
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мальоваНе дерево

Ë³ä³ÿ Îðåë (ì. Êè¿â)

сіль ське бджіль ниц тво, йо го чис лен-
ні фор ми по бу ту ван ня в ук ра ї ні при-
вер та ли до се бе ува гу ще в ча си ста нов-
лен ня віт чиз ня ної ет ног ра фіч ної на у-
ки 1. крім де таль них опи сів заз на че но го 
пе рі о ду, це за нят тя за фік со ва не в різ-
них іс то рич них до ку мен тах, зок ре ма, у 
люс тра ціях, у яких міс тить ся ін фор ма-
ція про кра діж ки бор тей, про т. зв. бор-
тні ост ро ви – те ри то рії ком пак тно го 
роз та шу ван ня лі со вих па сік ок ре мих 
гос по да рів, бор тні де ре ва, які не рід ко 
бу ли міс цем збе рі ган ня май но вих до ку-
мен тів 2. з-по між усіх ук ра їн ських ре гі-
о нів по ліс ся виз на не осе ред ком най-
більш за кон сер во ва них тра ди цій 

бджіль ниц тва. тут до на ших днів це 
за нят тя ру ди мен тар но збе рег ло ся не 
ли ше в пам’яті ста ро жи лів, а й у су час-
но му по бу ті. в ук ра їн ській на у ці заз на-
че не пи тан ня дос лід жу ва ло ся ет но ло га-
ми та ар хе о ло га ми 3. по ка зо ви ми в цьо-
му сен сі є зна хід ки бор тних но жів, де ре-
во лаз но го шпи ча ка, ме до різ ки, об вуг ле-
ної мис ки зі стіль ни ка ми то що 4. міс це-
ви ми бджо ля ра ми збе ре же на не ли ше 
ці ліс на сис те ма знань що до дог ля ду 
бджо ли них ро їв та їх ут ри ман ня в са мо-
роб них де рев’яних ко ло дах, а й об ря до ві 
тра ди ції ре мес ла, ка лен дар па січ ни ка 5.

На від мі ну від пер ших кра єз нав чих 
ес се, у яких по лісь ке бджіль ниц тво вис-
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віт ле не як ек зо тич не та ма лоз ро зу мі ле 
яви ще, су час ні дос лід жен ня про де-
монс тру ва ли, що в ос но ві цьо го за нят тя 
ле жить дав ня не пе рер вна тра ди ція 
чис лен них ар ха їч них норм та пог ля дів. 
одним із видів вив чен ня бор тниц тва на 
по ліс сі ста ли від по від ні те ма тич ні екс-
по зи ції у дер жав но му му зеї на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни. 
Ідеть ся про са ди бу, сфор мо ва ну на 
ос но ві об’єк тів із с. бла жо ве ро кит нів-
сько го р-ну рів нен ської обл., під го тов-
ле ну й від кри ту в дру гій пол. 1970-х рр. 
(ав тор те ма ти ко- ек спо зи цій но го пла-
ну – зас лу же ний пра ців ник куль ту ри 
орел л. г.), та про са ди бу із с. бе хи 
ко рос тен сько го р-ну жи то мир ської 
обл. (ма те рі а ли до ін тер’єру ха ти зби-
ра ли ся ав тор ським ко лек ти вом на у ков-
ців му зею – бой чен ко в. ф., вер гов-
ським с. в., Не сен І. І., по но мар л. г., 
орел л. г., сви ри дою р. о.). фор му ван-
ня зга да них ком плек сів суп ро вод жу ва-
ло ся по шу ком місць жи во го по бу ту ван-
ня бор тниц тва (ко лод но го па січ ниц тва) 
на по ліс сі, де збе рег ли ся сис тем ні знан-
ня що до ви го тов лен ня ву ли ків- ко лод, 
роз та шу ван ня їх на де ре ві та за се лен-
ня ро я ми, дог ля ду за ни ми то що. зок ре-
ма, ав то ром стат ті бу ли зіб ра ні по льо ві 
ма те рі а ли, які зас від чу ють, що бджіль-
ниц тво є од ним із на йяс кра ві ших прик-
ла дів сим бі о зу лю ди ни і при ро ди. са ме 
три ва лі спос те ре жен ня за бджо ла ми 
пе ре ко на ли дав ню лю ди ну, а піз ні ше 
лю ди ну ци ві лі за цій ну, що ці ко ма хи 
люб лять лі со ве се ре до ви ще і най кра ще 
но сять мед на ви со ті, тоб то в дуп ла, а 
піз ні ше – у під ві ше ні на де ре ва ву ли-
ки- ко ло ди: “пчо лє тре ба у гус том лє сі і 
ві со ко буть. це її при ро да. так ста ріє 
лю ди ка за лі. Їм до ха ти пе ре се ля ца, як 
бор тни ку з мєс ца сор ва ца. це уже для 
ніх на сил ля. для цьо го їх тре ба за пєр-
ті” (с. де ле та ов руць ко го р-ну жи то-
мир ської обл.). са ме то му по лісь кі се ля-
ни впро довж сто літь по ряд із са ди бою 
роз та шо ву ва ли ко ло ди на де ре вах за 
лі со вою фор мою. у цьо му сен сі в міс це-
вій го вір ці роз різ ня ють ся по нят тя бор-
тні ка, який три мав бджіл у ко ло дах та 
па січ ни ка, який мав ву ли ки з рам ка-
ми – скринь ки. вод но час на ко рос тен-

щи ні по бу тує ще од на наз ва – пчо ло-
вод, яку на поч. хх ст. за фік су вав 
в. крав чен ко. Що до сло вес но го поз на-
чен ня ву ли ків, крім зга да них уже 
за галь но по ши ре них лек сем ул лій та 
ко ло да, на те ри то рії цен траль но го 
по ліс ся ав то ром за фік со ва ні: борть 
(пів ніч на час ти на ов руць ко го р-ну 
жи то мир ської обл.), бор тяк (с. бе хи 
ко рос тен сько го р-ну жи то мир ської 
обл.), дуп лян ка (с. гу ни чі ов руць ко го 
р-ну жи то мир ської обл.).

На род ні тех но ло гії ви го тов лен ня 
ву ли ків- ко лод міс тять тра ди цій ні знан-
ня що до по рід і ві ку де рев, най при дат-
ні ших для цьо го. та ка де ре ви на в ре гі о-
ні ма ла кіль ка назв – за бер дко ва, ха вот-
на, си то ва. пер ша наз ва вжи ва лася 
що до сос ни, дру га сто су ва ла ся лис тя-
них по рід (ду ба, оси ки, ли пи), а ос тан-
ній тер мін і ни ні є най більш вжи ва ним 
на ов руч чи ні. з-по між зга да них по рід 
де рев ли ше сос ну мож на вва жа ти оп ти-
маль ним ма те рі а лом за всі ма по каз ни-
ка ми. Її якос ті за до воль ня ли всі ви мо ги 
що до ут ри ман ня бджіл у ко ло дах – теп-
ло, су хість, філь тра ція по віт ря, дов го-
віч ність. під час ви го тов лен ня ву ли ка 
ко ло ду не пе ре вер та ли. от же, нап ря-
мок “верх – низ” від по ві дав рос ту де ре-
ва. заз ви чай це та кож оз на ча ло, що 
ни зом бу ла при ко ре не ва час ти на де ре-
ва – ко мель. тра ди цій ним по ло жен ням 
та ко го ву ли ка на де ре ві бу ло вер ти-
каль не (сто як). ос тан нє пов’яза не з 
низь ки ми взят ка ми, при яких ме до ва 
час ти на сот ся га ла тро хи біль ше по ло-
ви ни ви со ти ко ло ди.

роз мі ри ву ли ка ви ра хо ву ва ли ся 
на род ни ми мі ра ми, на сам пе ред – 
п’ядя ми. йо го про пор ції тіс но пов’яза-
ні із наз ва ми складових час тин. у них 
чіт ко прос те жу ють ся па ра ле лі з бу до-
вою люд сько го ті ла: го ло ва, лоб, око, 
чол ка, сра ка. при цьо му го ло ва від по-
ві да ла чо ти рьом п’ядям, на тчес ло 
(пря мо кут ний от вір) – при па да ло дві 
п’яді і дві – на ниж ню час ти ну (сра ку). 
та ким чи ном за галь на ви со та вул ля 
до рів ню ва ла вось ми п’ядям (с. се ле-
зів ка, ов руць ко го р-ну жи то мир ської 
обл.). 

для за се лен ня ко ло ди ро єм її внут-
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л. орел

ріш ню час ти ну на ти ра ли за паш ни ми 
рос ли на ми (ба гон – баг но зви чай не та 
ма тош ник – ме лі са). На кіл ки- свє сі, роз-
та шо ва ні на від ста ні тро хи мен ше п’яді 
вго ру від чол ки, чіп ля лася су ха во щи на. 

важ ли вість ви бо ру де ре ва, на яко му 
ві шав ся ву лик, зас від чує йо го наз ва – 
стой ло, ши ро ко ві до ма на по ліс сі 6. та кі 
де ре ва в се ре до ви щі по лі щу ків пе ре да-
ва ли  у спа док або да ру ва ли на кшталт 
будь- я ко го ін шо го при ват но го май на. 
стой ло на дов гий час, де ся ти літ тя і 
на віть сто літ тя ста ва ло до мів кою, за хис-
том для бджо ли но го вул ля. бор тни ки 
ві ри ли, що рій ви би рає не ли ше ко ло ду, 
а й де ре во, на яко му во на містить ся. 
дерево (най час ті ше сос на) по вин но бу ло 
бу ти кра си вим, із роз ви не ною кро ною, 
за хи ще ним від віт ру: “ко лісь по гол лю 
хвою ви бі ра лі”. вод но час гіл ки не по вин-
ні бу ли за ва жа ти зруч но му під льо ту 
бджіл до льот ка. Як і вік на сіль сько го 
жит ла, льо ток (око) ко ло ди орі єн ту ва ли 
на схід. 

На ве де ні ма те рі а ли зас від чу ють, що 
по лісь ке бор тниц тво ви ро би ло стій ку 
тра ди цію роз мі щен ня ву ли ків на ста-
рих де ре вах, що охо ро ня ла від ви ру бу-
ван ня най ста рі ші та най біль ші ек зем-
пля ри, на яких най час ті ше й зак ріп лю-
ва лись вул лі- ко ло ди.

по лі щу ки дав но по мі ти ли, що бджо-
ли дов го не мо жуть пе ре бу ва ти в од но-
му дуп лі без дог ля ду, а от же, без лю ди-
ни. Не спо жи ва ю чи за зи му всьо го ме ду, 
во ни му сять мі ня ти ву лик. то му бор-
тни ки- пчо ло во ди тра ди цій но го (на род-
но го) се ре до ви ща ви ро би ли ім пі рич ну 
сис те му про пор цій се зон но го ви би ран-
ня ме ду (ро бо ти) із ко ло ди, тим са мим 
зас від чив ши ша ноб ли ве став лен ня до 
бджо ли. во ни ді ли ли ся з ко ма ха ми 
по рів ну, ви рі за ю чи ли ше час ти ну со тів, 
нижчу на од ну п’ядь від чол ки. 

по ліс ся три ва лий час бу ло те ри то-
рі єю роз ве ден ня ко рот ко хо бот ко вої 
по ро ди бджіл (слє пот нів). во ни ви яв ля-
ли ся від нос но стій ки ми до чис лен них 
хво роб і шу ка ли взя ток на кіль кох лі со-
вих рос ли нах- ме до но сах – ве ре сі і кру-
ши ні. ос тан ню ви ко рис то ву ва ли й для 
ви го тов лен ня та ких при мі тив них прис-
тро їв, як ку ре лі, тоб то шмат ка дос ить 

тов стої га лу зки, над ко ле ної в ба га тьох 
міс цях згори. курелями під ку рю вали 
ро ї. са ме зав дя ки лі со во му бор тниц тву 
до на ших днів збе ре же ні ру ди мен ти 
жи вої і вод но час ар ха їч ної тра ди ції 
до бу ван ня вог ню (із бе ре зи). 

по ва га міс це вих се лян до ро їв ви я ви-
ла ся і в чис лен них зви ча є вих нор мах: 
бджіл за бо ро ня лося ла я ти, “бо зве дуть-
ся”. Їх за ги бель поз на ча ли лек се ма ми, 
ана ло гіч ни ми люд ській смер ті – від мер-
ли, про па ли, але не по дох ли. бджо лам 
при яс вя чу ва ли і ви ко ну ва ли у різ двя ні 
свя та спе ці аль ні ко ляд ки. у цей пе рі од 
їх зап ро шу ва ли на ку тю як пов ноп рав-
них чле нів ро ди ни. гос по да рі за доб рю-
ва ли бджіл де монс тра ці єю влас ної щед-
рос ті. так, під час пер шо го в се зо ні від-
кри ван ня ко ло ди вва жа лось обов’яз ко-
вим зап ро си ти і при гос ти ти ме дом усіх, 
ко го зус трі неш у лі сі. та ке час ту ван ня 
пов’язу ва ли із май бут нім ба га тим ме до-
вим збо ром: “у ску по го бджо ли не 
ве дуть ся” (с. се ле зів ка). Щоб у но во му 
се зо ні доб ре сі да ли бджо ли ні рої, не об-
хід ним вва жа ло ся сі дан ня у ха ті пчо ло-
во да. для ро бо ти бі ля ву ли ків виз на ча-
ли ся особ ли ві спри ят ли ві (лег кі) дні: 
най кра щим ува жав ся вів то рок, а з-по-
між тиж нів най ліп ши ми ви різ ня ли 
не пар ні, зок ре ма – оди над ця тий та три-
над ця тий піс ля різ два, час для пер шо го 
вес ня но го від кри ван ня ко лод. 

біль шість на род них уяв лень, що 
по бу ту ють на по ліс сі, під во дять нас до 
вис нов ку про те, що бджо ли, як і де я кі 
ін ші іс то ти, вва жа ли ся ме ді а тив ни ми, 
по се ред ни ка ми між ре аль ним і по той-
біч ним сві том. прик ла дом цьо го є 
ворожіння за по ве дін кою бджіл про 
май бут ній ме до вий взя ток на пе ре дод ні 
Но во го ро ку. для цьо го се ля ни піс ля 
ве че рі від ві ду ва ли пев не стой ло і спос-
те рі га ли за тим, чи ви па де кіль ка бджіл 
із ву ли ка і в який бік во ни ле жа ти муть 
го ло ва ми – з то го бо ку вес ною очі ку ва-
ли сі дан ня (са ді бу) ро їв. до сить ар ха їч-
ною ви да єть ся й міс це ва зви ча є ва нор-
ма, за якою “бор тнік у бор тні ка роя не 
возь ме. у ко го рой сів, той і ха зя їн. той 
тво рів, я тво рів, до ко го ся дуть – той і 
ха зя їн” (с. се ле зів ка). 

Най важ ли ві ші по дії у жит ті пчо ло-
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во да і йо го ро ди ни поз на ча ли ся на 
бджо лах. так, за міс це ви ми уяв лен ня-
ми смерть гос по да ря мог ла спри чи ни ти 
за ги бель йо го ро їв. аби цьо го не ста ло-
ся, ін ший бджо ляр по ви нен був пос ту-
ка ти по ко ло ді і та ким чи ном збу ди ти 
рій (с. Яб лу нів ка Єміль чин сько го р-ну 
жи то мир ської обл.). ана ло гіч ні дії під 
час по хо ро ну в се лі застосовувалися 
що до не мов лят, які спа ли – їх пот ріб но 
бу ло бу ди ти при про ход жен ні про це сії 
ко ло осе лі. На то мість, під час ве сіл ля 
не зай ма на мо ло да, при сів ши на ву лик 
се ред па сі ки, мог ла за без пе чи ти май-
бут ню ак тив ність рою. цьо му спри я ло і 
да ру ван ня па січ ни ком вос ку на ве сіль-
ну свіч ку. Нав па ки, да ван ня вос ку від 
жи вих бджіл для ви го тов лен ня по хо-
валь ної смер тель ної свіч ки мог ло зу мо-
ви ти за ги бель усьо го рою. то му для 
по кій ни ків ви ко рис то ву ва ли ли ше віск 
від по мер лих бджіл. охо ро ня ли бджіл і 
від пог ля ду не чес ної на ре че ної. Її го ди-
ло ся ви во ди ти з ко мо ри із зав’яза ни ми 
очи ма або нак ри тим об лич чям: “аби не 
по зи ра ла на ха зяйс тво, пчол, бо зве-
дуц ця” (с. при бірськ Іван ків сько го р-ну 
ки їв ської обл., с. те пе ни ця, с. кам’ян ка 
олев сько го р-ну жи то мир ської обл.), 
“пчо ли по дох нуть” (с. бе хи ко рос тен-
сько го р-ну жи то мир ської обл.). та ка 
на ре че на по вин на бу ла перш за все 
по ди ви ти ся на зем лю.

отже, вив чен ня по лісь ко го бор тниц-
тва, зок ре ма му зей ни ми зак ла да ми, 
має пер спек ти ви, спирається на від по-
від ні ме то ди ки зби ран ня ма те рі а лів та 
екс по ну ван ня ет ног ра фіч них пам’яток. 
вик ла де ні мір ку ван ня, од нак є оче вид-
ним свід чен ням дав ніх сві тог ляд них 
за сад, на яких ґрун ту ва лось од не із 

най дав ні ших за нять на се лен ня ук ра ї-
ни – лі со ве бор тниц тво.
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наУкове вИданнЯ

у 1994-1995 рр. ук ра їн ським фоль-
клор но- ет ног ра фiч ним цен тром 
(уфец) бу ли ор га нi зо ва нi екс пе ди цiї 
до пе ре се лен цiв з Чор но биль ської зо ни 
вiд чу жен ня. 

ре зуль та ти екс пе ди цiй до пе ре се лен-
цiв, як i му зей нi ко лек цiї, зiб ра нi на цiй 
те ри то рiї (зок ре ма, збiр ка мНап), зас-
вiд чу ють: ки їв ське по лiс ся бу ло ди во-
виж ною оа зою тра ди цiй ної куль ту ри у 
по рів нян ні iз су сід нім ур ба нi зо ва ним ки є-
вом. оче вид ни ми є за галь но ук ра їн ський 
ха рак тер ці єї куль ту ри i збе ре жен ня в 
ній прас лов’янсь ких древ лян ських еле-
мен тiв. про що свiд чать як об ря до вiсть, 
так i на род на ар хi тек ту ра: до се ре ди ни 
XX ст. на цій те ри то рії ви ко рис то ву ва ли-
ся зруб нi конс трук цiї не тiль ки в жит ло-
вих бу дiв лях, а й у гос по дар чих та ви роб-
ни чих, на вiть у кри ни цях i ого ро жах. так 
конс трук цiї на га ду ють ар хе о ло гiч нi зна-
хiд ки ча сiв ки їв ської ру сi. ба га то хто зі 
стар ших лю дей пам’ятає на пiв кур не опа-
лен ня хат, ос вiт лен ня ха ти пос вi том, гли-
но бит нi пе чi, пок рит тя бу дi вель ко ло тою 
дош кою. На ки їв сько му по лiс сi, як i по 
всьо му пра во бе реж но му по лiс сi, ово чi 
збе рi га ли в стеб ках – не ве ли ких над зем-
них бу дiв лях (у зв’яз ку з близь кiс тю 
ґрун то вих вод). усе на чин ня ха ти i гос по-
дар ських бу дi вель є до ка зом збе ре жен ня 
дав нiх тра ди цiй у по бу тi i в за нят тях. 
доб ре збе рi га ли ся тех но ло гія ство рен ня 
на род но го вбран ня, ткац тво (зок ре ма, 
пе ре бiр не), об роб ка де ре ва (до ни нi тут 
мож на по ба чи ти дов ба нi чов ни, ву ли ки- 
ко ло ди).

Як i на во лин сько му по лiс сi, тут но си-
ли жi но чий по яс ний одяг – лiт ни ки, го лов-
нi убо ри – ки бал ки, не одя га ли кер се ток. 
крiм на мис та, жi но чи ми прик ра са ми слу-
гу ва ли пле тiн ки – ор на мен таль нi стрiч ки 
на шию з бi се ру. а взу ва ли ся міс це ві 
лю ди зде біль шо го в пос то ли з ли ка.

в усьо му жит тi по лi щу кiв по мiт ний 
тiс ний зв’язок із при ро дою. атом нi стан-

цiї, по бу до ва нi на по лiс сi, спри чи ни ли 
пев нi змi ни в по бу тi, але май же не впли-
ну ли на свi тог ляд ко рiн но го на се лен ня. 
по ряд iз хлi бо робс твом важ ли ви ми для 
се лян бу ли бор тне па сiч ниц тво, ри бальс-
тво, зби раль ниц тво, мис ливс тво.

Що до об ря дiв, то тут ще до не дав на 
прак ти ку ва ли ся “во дiн ня стрі ли” на 
бла го вi щен ня, “го вiн ня дi жi” під час 
вер бно го тиж ня, ве сiл ля, об ря ди по ми-
нан ня по кiй них, “тро єш нi”, про во ди 
ру са лок. по рiв ня но із цен траль ни ми та 
пiв ден ни ми ра йо на ми на вiд се ле ній 
те ри то рiї кра ще збе рег ли ся об ря до вi 
пiс нi. На про ти ва гу iн шим ра йо нам 
ук ра ї ни, де я кi об ря ди тут менш роз-
гор ну тi (зок ре ма, ку па ла, ве сiл ля, жни-
ва).

хрис ти янс тво на цiй те ри то рiї спi вiс-
ну ва ло з ба гать ма дох рис ти ян ськи ми 
еле мен та ми – ру саль ним об ря дом, по ми-
наль ни ми зви ча я ми, ба га тою де мо но ло гi-
єю.

усi опи ту ва нi пе ре се лен цi на го ло-
шу ва ли на то му, що їм важ ко прис то со-
ву ва ти ся до но вих при род них умов, 
но вих ґрун тiв: “I сон це тут не так свi-
тить, i лi су не має, i зем ля важ ка...” а 
особ ли во не вис та чає рiд ної руб ле ної 
ха ти. ви ни ка ють проб ле ми i що до спi-
віс ну ван ня з мiс це вим на се лен ням. до 
цьо го ча су мiс це вi лю ди не по iн фор мо-
ва нi, ко го до них пе ре се ли ли. вiд чу же-
нiсть, во рож не ча, пси хо ло гiч на не су-
мiс нiсть – звич не яви ще. за на ши ми 
спос те ре жен ня ми, бiль шiсть пе ре се-
лен ців пе ре бу ває у стре со во му ста нi.

пiс ля ава рiї на Ча ес най бiль ше ра дi-
а цiя вра зи ла 28 ра йо нiв по лiс ся – пiв нiч-
нi ра йо ни ки їв ської, жи то мир ської, рiв-
нен ської, час тко во во лин ської та Чер нi-
гiв ської об лас тей. вi до мо, що на цих те ри-
то рі ях – по над 2000 сiл, з яких 55 бу ло 
вiд ра зу вiд се ле но в трав нi 1986 р. пе ре се-
лен цiв з Чор но биль ської зо ни прий ма ла 
пе ре важ но ки їв щи на. пiв день жи то мир-

з експедицІй до переселеНцІв з ЧорНобильськоЇ 
зоНи
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щи ни на дав при ту лок лю дям пiв нiч них 
ра йо нiв об лас тi. за рiв нем заб руд не нос тi 
по лiсь ка те ри то рiя по дi ля єть ся на 4 зо ни. 
зов сiм не мож ли ве про жи ван ня у пер шiй 
i дру гiй.

Че рез 8 ро кiв пiс ля ава рiї пер шi екс-
пе ди цiї до пе ре се лен цiв бу ли ор га нi зо ва-
нi в бi лу цер кву, ба ри шiв ський, Яго тин-
ський, згу рiв ський, бо ро дян ський та 
ма ка рiв ський ра йо ни ки їв щи ни (тра вень 
– ве ре сень 1994 р.). Їх ме тою бу ло зiб ран-
ня вi до мос тей про тра ди цiй ну куль ту ру 
на се лен ня заб руд не ної те ри то рiї та оз на-
йом лен ня з йо го сьо год ніш нім жит тям. 

ком пак тно пе ре се ле нi се ла зде бiль-
шо го збе рi га ють свою наз ву. лан дшафт 
та ких по се лень пе ре важ но не вiд по вi дає 
при род но му ото чен ню пе ре се лен цiв (без-
лi са, без вод на зем ля, iн ший ха рак тер 
ґрун тiв). дос лiд жен ня зас вiд чи ли, що 
та ким чи ном лю ди поз бав ле нi тра ди цiй-
них за нять (зби ран ня гри бiв, ягiд, ви лов-
лю ван ня ри би, ви го тов лен ня по бу то вих 
та гос по дар ських пред ме тiв i зна рядь із 
при род них ма те рi а лiв то що). по лi щу кам 
важ ко зви ка ти пiс ля руб ле них хат до вог-
ких бу дин кiв мiсь ко го пла ну ван ня з чис-
лен ни ми ва да ми. Нез нач на кiль кiсть 
пе ре се лен цiв про жи ває у ба га то по вер хо-
вих спо ру дах об лас них та ра йон них цен-
трiв, бу дів ниц тво яких про во ди ло ся за 
ти по ви ми про ек та ми си ла ми бу дi вель них 
ор га нi за цiй май же всiх об лас тей ук ра ї ни. 
На сьо год нi во но фак тич но при пи не не.

пiд час екс пе ди цiй на ки їв щи нi (ма ка-
рiв ський, бо ро дян ський, ба ри шiв ський, 
во ло дар ський, Яго тин ський та згу рiв-
ський р ни) во се ни 1994 р. бу ли зiб ра нi 
вi до мос тi вiд пе ре се лен цiв з Чор но биль-
сько го р ну, якi про жи ва ли в та ких се лах: 
Чис то га лiв ка, тов стий лiс, ре чи ця, ко ро-
год, ко шiв ка, кри ва го ра, па ри шiв, ко па-
чi, ста ни чiв ка, за лiс ся, за пол ля, за мош-
шя, Но вi Ше пе ли чi, ле льов, Янов, бич ки, 
бу ря кiв ка, Че ре вач, ста ро сiл ля та iн., а 
та кож i з са мо го Чор но би ля. жод не з цих 
сiл не пе ре се ли ли ком пак тно пов нiс тю – 
лю ди роз по ро ше нi по рiз них се лах i рай-
цен трах.

про во ди лось опи ту ван ня лю дей вi ком 
вiд 50 ти i бiль ше ро кiв, пе ре важ но жi нок. 
зби ра ли ся вi до мос тi про тра ди цiй ну 
куль ту ру, про цес пе ре се лен ня та жит тя 

чор но биль ців на но вих мiс цях.
слiд заз на чи ти, що не кож не се ло в 

Чор но биль сько му р нi од на ко во збе рi га-
ло свої зви чаї. бу ли та кі, у яких по рiв ня-
но мо ло дi на шi спiв роз мов ни ки роз по вi-
да ли про дав ні зви чаї – у цих се лах тра-
ди цiї не пе ре ри ва ли ся. Яс на рiч, ба га то 
чо го за ле жа ло й вiд кон крет них осо бис-
тос тей, i вiд то го, нас кiль ки нам, зби ра-
чам, по та ла ни ло їх зус трi ти. але, ос кiль-
ки до во ди ло ся спіл ку ва ти ся з ба гать ма 
меш кан ця ми кож но го з сiл, мож на зро-
би ти вис нов ки про на яв ність у них пов ної 
тра ди цiй ної куль ту ри. до “ба га тих” у 
цьо му сен сі сiл на ле жать, зок ре ма, ре чи-
ця, ко па чi, Но вi Ше пе ли чi.

Iз зiб ра но го ма те рi а лу ви ма льо ву-
єть ся об раз тра ди цiй ної куль ту ри зо ни 
вiд чу жен ня – по се лен ня, са ди ба, на род-
не бу дiв ниц тво; по бут, за нят тя, ре мес-
ла; зви чаї, об ря ди, вi ру ван ня.

Як i на рiв нен сько му та во лин сько му 
по лiс сi, дох рис ти ян ськi вi ру ван ня на 
ки їв сько му по ліс сі бу ли гли бо ко за ко рi-
не нi. ска жi мо, в кур них ха тах, якi вий-
шли з ужит ку вже в на шо му сто лiт тi, iкон 
не три ма ли, а збе рі га ли їх у ко мо рах і 
ви но си ли ли ше у ве ли кi свя та чи з яко їсь 
уро чис тої на го ди. а дав нi хрес ти на цвин-
та рях вра жа ють сво ї ми фор ма ми, час то 
на га ду ю чи якiсь мi фiч нi чи ант ро по мор-
фнi пос та тi. На віть цер ков ний ка лен дар, 
адап то ва ний до на род но го, вно сив у 
що ден ний по бут не ба га то влас не хрис ти-
ян сько- ре лi гiй них ак цен тiв.

кож не се ло ма ло, а по де ку ди ще й 
ни нi має влас ні ко ляд ки, якi змi ню ють ся 
від по від но до ви мог ча су. ад же ко ля ду-
ван ня, як i вся на род на пi сен на твор чiсть, 
бу ло на сам пе ред тiс но пов’яза не з що ден-
ним сiль ським по бу том. ли ше за інер ці єю 
у тек стах ко ля док зат ри му ва ли ся ар ха-
їч нi, нев лас ти вi сьо го ден ню еле мен ти. 
та ких най бiль ше збе рег ло ся ни нi на 
по лiс сi та в кар па тах. зок ре ма, цi ка во 
бу ло спос те рi га ти змi ни в тек стах ко ля-
док в жи во му мов лен нi пе ре се лен цiв з 
Чор но биль сько го по лiс ся. Яск ра вим 
прик ла дом цьо го яви ща є ко ляд ка дiв чи-
нi:

ой в по лi, в по лi край до ро жень ки
ой там олеч ка пше нi цу жа ла.
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свє тий вєч(єр)!
пше нi цу жа ла...
пше нi цу жа ла, пе ре воз дєр жа ла.
свє тий вєч(єр)!
пє рє воз дєр жа ла...
прий шло до її сєм сот мо лод цов,
сєм сот мо лод цов ще й дє вять куп цов.
свє тий вєч(єр)!
Ще й дє вять куп цов...
мо ло да оля, пє рє вє зi нас!
свє тий вєч(єр)!
пє рє вє зi нас...
Нє маю ча су до пє рє во зу.
свє тий вєч(єр)!
до пє рє во зу...
при є хав мой брат iз до ро жень ки,
при вьоз он мє нє три гос тiн чи ки.
свє тий вєч(єр)!
три гос тiн чи ки...
пєр вий гос тi нєц – пер ло вий вє нок,
дру гий гос тi нєц – зо ло тий пєр стєнь.
свє тий вєч(єр)!
тре тiй гос тi нєц – шев ро ва шу ба.
свє тий вєч(єр)!
Шев ро ва шу ба...
пер ло вий вє нок бєз вєт ру має,
зо ло тий пєр стєнь бєз сон ца зяє.
свє тий вєч(єр)!
бєз сон ца зяє...
Шев ро ва шу ба слєд за мє тає.
свє тий вєч(єр)!..

(c.ко па чi Чор но биль сько го р-ну)

а ось ще один прик лад:

ой ра но, ра но ку ри по пє лi,
Ще й ра нєй то го ва силь ко й ус тав.
свє тий вєч(єр)!
ва силь ко й ус тав...
ва силь ко й ус тав, три свє чи зсу кав,
свє тий вєч(єр)!
три свє чи зсу кав да всi за па лiв.
свє тий вєч(єр)!
да всi за па лiв...
од ну за па лiв, як уми вав ся,
дру гу за па лiв, як убi рав ся.
свє тий вєч(єр)!
Як убi рав ся...
тре тю за па лiв – звон ком поз во нiв.
свє тий вєч(єр)!..

да лi на шi рес пон ден ти ро дом із 
с. ко па чi не змог ли при га да ти тек сту цi єї 

ко ляд ки. сю жет її вi до мий i по ши ре ний. 
тож пе ре се лен цi із с. Но во сiл ки то го ж 
та ки Чор но биль сько го р ну, хоч i не від-
тво ри ли пер шi кiль ка ряд кiв, зас пi ва ли 
нам цi ка вий ар ха їч ний ва рi ант її за кiн-
чен ня, хоч i на зов сiм iн шу ме ло дiю:

...три свєч ки зсу кав, всє три iс па лив,
свє тий вєч(єр)!
од ну iс па лив, як уми вав ся,
свє тий вєч(єр)!

од ну iс па лив, як уми вав ся,
свє тий вєч(єр)!
дру гу iс па лив, як убi рав ся,
свє тий вєч(єр)!

тре тю iс па лив – по дво ру по хо див,
свє тий вєч(єр)!
по дво ру по хо див, звон ком поз во нив,
свє тий вєч(єр)!

звон ком поз во нив, бра тов по бу див,
свє тий вєч(єр)!
вста вай те, бра ти всє мо ло диє,
свє тий вєч(єр)!

вста вай те, бра ти всє мо ло диє,
свє тий вєч(єр)!
сiд лай те ко нi всє во ро ниє,
свє тий вєч(єр)!

та й по є де мо в зе лен- дуб ро ву,
свє тий вєч(єр)!
ку ну со чи ти, пан ну сва та ти,
свє тий вєч(єр)!

ой ви со чи лi ку ну в де ре вi,
свє тий вєч(єр)!
ой вис ва та лi пан ну в те ре мi.
свє тий вєч(єр)!

ця ко ляд ка – з тих ча сів, ко ли над 
русь ки ми зем ля ми ви со чi ли кня жi 
те ре ми – аж кня зiв ну вис ва та ли за 
вид но го па руб ка з по лiсь ко го се ла!

Як що го во ри ти про спон тан нi вi доб-
ра жен ня iс то рич них по дiй у ко ляд ках, 
вар то зга да ти й про ва рi ант по ши ре но-
го сю же ту iн шої ко ляд ки па руб ко вi – 
теж iз ко па чiв.

ой сє рєд дво ра ка лi на цвє ла,
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пуд ка лi ною Iван ко з ко нєм.
свє тий вєч(єр)!
Iван ко з ко нєм...
На ко нє сє дiт, з ко нєм го во рiт.
свє тий вєч(єр)!
з ко нєм го во рiт...
ой ко ню, ко ню, про дам я тє бє,
про дам я тє бє за сто чєр вон цов.
свє тий вєч(єр)!
за сто чєр вон цов...
за сто чєр вон цов, за боч ку вi на,
свє тий вєч(єр)!
ох па нє, па нє, нє про да вай мє нє,
Нє про да вай мє нє – спо га дай- но сє бє.
свє тий вєч(єр)!
спо га дай- но сє бє...
Я ж тє бє вi во зiв iз трох по бо ров,
з пер во го по бо ру – iз Нє мєч чи ни.
свє тий вєч(єр)!
Iз Нє мєч чи ни.
з дру го го по бо ру – iз ту рєч чи ни,
свє тий вєч(єр)!
Iз ту рєч чи ни...
з тре тьо го по бо ру – че рез ду най плив,
Че рез ду най плив – коп’я нє вмо чив.
свє тий вєч(єр)!
коп’я нє вмо чив...
коп’я нє вмо чив, пу лi нє вро нiв.
свє тий вєч(єр)!..

цi ка вою зна хiд кою ста ла для нас 
ко ляд ка пчо ля нiй ма те рi, за пи са на вiд 
пе ре се лен цiв з тих та ки ж ко па чiв. 
ва рi ан ти її вi до мi й у iн ших се лах Чор-
но биль сько го р-ну.

ой шу мить- гу дє, дiб ро вою йдє,
пчо ля на ма тi всi рої вє дє.
свє тий вєч(єр)!
всi рої вє дє...
ох во на вє дє да й на у чає.
свє тий вєч(єр)!
да й на у чає...
са дi тєсь, дєт ки, по но вих бор тях,
а я, ста рая, – в ста ром дє рє вi.
свє тий вєч(єр)!
в ста ром дє рє вi...
в ста ром дє рє вi да й на тє рє мi.
свє тий вєч(єр)!
да й на тє рє мi...
Но сi тє, дєт кi, мє док со ло док,
а я, ста рая, жов тєнь кий во щок.
свє тий вєч(єр)!

жов тєнь кий во щок...
мє док со ло док – си ту си тi тi,
жов тєнь кий во щок – свє чi су ка тi.
свє тий вєч(єр)!
свє чi су ка тi...
си ту си тi тi – си нов же нi тi,
свє чi су ка тi – до чок од до ва тi.
свє тий вєч(єр)!
до чок од до ва тi...
ми ж вам пє сєнь кi до пє ва є мо,
Щас тям, здо ров’ям на дє ля є мо.
свє тий вєч(єр)!
На дє ля є мо...
з свє тим ва сiл лєм вє лi ча є мо!
свє тий вєч(єр)!

цi ка во, що лю ди так її й на зи ва ли: 
“ко ляд ка пчо ля нiй ма те рi”. а ко ли ми 
по чи на ли до пи ту ва ти ся, ко му ж во на, 
влас не, бу ла ад ре со ва на, нам від по ві-
да ли: “I гос по да рю, i ро ди нi...”

та ка мi фо ло гi за цiя, ша ноб ли во- за-
гад ко ве став лен ня до “пчо ля ної” ма те рi 
по яс ню єть ся пе ре дов сiм ве ли чез ним 
зна чен ням бджо лярс тва, або, як тут ка за-
ли, бор тниц тва для по лi щу кiв. лiс го ду-
вав i одя гав се лян. I мо гут нi де ре ва, у 
дуп ла вих стов бу рах яких осе ля ли ся 
бджо ли, од ра зу бра ли ся на прик ме ту. На 
них спо руд жу ва ли ко лю чi нас ти ли – 
од ри, аби вiд ля ку ва ти гра бiж ни кiв- вед-
ме дiв, i час вiд ча су бор тни ки за би ра ли з 
дуп ла бджо ли ний скарб. зго дом на де ре-
ва ста ли крі пи ти спе цi аль но ви дов ба нi 
ву ли ки- ко ло ди – i ди кi бджо ли там осе-
ля ли ся. а ще пiз нi ше та кi ву ли ки ста ли 
пе ре но си ти ближ че до ха ти; у цих мо ну-
мен таль них – пiв то ра- два обх ва ти – бор-
тях жи ло по двi, а ча сом i по три бджо ли-
нi сiм’ї. але ву ли ки- ко ло ди на де ре вах 
бу ли звич ним яви щем аж до са мої ава рiї 
на Ча ес; ми зус трі ча ли ся з пе ре се лен-
ця ми, якi на вiть на но во му мiс цi при лад-
на ли та кий ву лик на де ре во – “щоб як 
удо ма бу ло”.

мед здав на зас то со ву вав ся у ба га тьох 
об ря дах – зок ре ма, ве сiль них, по хо рон-
них та по ми наль них, у хра мо вих свя тах 
(якi тут так i на зи ва ли ся – “мед”: “у нас в 
ре чи цi був “мєд” на рiз дво бо го ро ди цi...”) 
то що. гос по дар, який мав ба га то ме ду, 
вва жав ся за мож ним – ад же зем лi по лiсь-
кi не ро дю чi, а жи ли лю ди з то го, що да ва-
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ли їм лi си, озе ра й рi ки. 
то му й се лить на род на уя ва “пчо ля-

ну” ма тір “в ста ром дє рє вi да й на тє рє мi” 
– звiд ти во на бла гос лов ляє сво їх дi тей на 
но во сiл ля, на но ве жит тя. I на ве де на 
ко ляд ка пок ли ка на при вi та ти її на под-
вiр’ї доб ро го гос по да ря, зап ро си ти бджо-
ли нi рої до спiль ної з ним пра цi – ад же 
без ме ду й вос ку нi си на не оже ниш, анi 
доч ки не вiд да си... та й справ дi, чи “пчо-
ля на” ма ти є абс трак тним уо соб лен ням 
не пе рер внос тi бджо ли но го ро ду, чи це, 
мо же, якийсь знач ний у ми ну ло му мi фо-
ло гiч ний пер со наж?

з ча сом су то об ря до ве зна чен ня ко ля-
ду ван ня по во лi нi ве лю ва ло ся, i во но все 
бiль ше на бу ва ло оз нак що рiч них тра ди-
цiй них роз ваг. са ме цим мож на по яс ни ти 
ок ре мi ви пад ки, у яких до звич но го сю же-
ту ко ляд ки до да єть ся та ка со бi “над бу до-
ва” (або, як ка жуть у на ро дi, “при че пи-
лiв ка”) з по бу то вої пiс нi. або, ска жi мо, 
тран сфор му ють ся уяв лен ня про сам змiст 
ко ляд ки. так, у с. Но вi Ше пе ли чi, спi ва ю-
чи ко ляд ку з вi до мим сю же том про “троє 
гос тей – троє ра дос тей”, ко ляд ни ки до да-
ва ли й та ке:

На ро жес тво сам гос подь ро дiв ся.
дай то бє,
дай то бє, бо же, щас тє- здо ров’є у до мi!
а на ва сiл лє та й роз ве се лiв ся,
а на кре щен нє та й ох рес тiв ся.

скла да єть ся вра жен ня, що са ме сло во 
“ва сiл лє” у люд ськiй свi до мос тi прак тич-
но не пов’яза не зі свя тим ва си лем. спів-
звуч не зі сло вом "ве сiл лє", во но асо цi ю-
єть ся з ве се ло ща ми; це ще од не свiд чен ня 
то го, нас кiль ки нег ли бо ким був вплив 
хрис ти ян ських ре лi гiй них по нять на жит-
тя i по бут по лi щу кiв.

у щед рів ках, з яки ми хо ди ли дi ти 13 
сiч ня уве че рi, теж ча сом зус трi ча є мо 
цi ка вi мо мен ти. ось, нап рик лад, текст, 
за пи са ний вiд ко лиш нiх меш кан цiв 
с. ре чи ця:

Щед рий ве чер, доб рий ве чер,
Чи до ма, до ма сам пан гос по дар?
дє йон сє дiть – на по ку тi,
Що йон дєр жить – пу гу жи тя ную,
ку ди за мах нє – там жи то рос тє!

за ро дi, бо же, жи то- пше нi цу,
а нам, дя дюх но, по па ля нi це!
доб рий ве чер!

один iз ар ха їч них вес ня них об ря дiв, 
за фiк со ва ний вiд пе ре се лен цiв із чор-
но биль ської зо ни – “во дiн ня стрі ли”. 
На бла го вi щен ня дiв ча та, узяв шись за 
ру ки i став ши “клю чем”, (за зрос том: 
по пе ре ду най ви щi), три чi об хо ди ли 
дов ко ла се ла, спi ва ю чи:

лє тє ла стрє ла да й удовж сє ла.
у нє дє лю ра но, да й удовж сє ла.
убi ла стре ла вдо вi но го си на.
у нє дє лю ра но, вдо вi но го си на.
а нiк то к тє лу нє прiс ту пiт ца...
прiс ту пi ло ся й аж двє пан ноч кi...
аж двє пан ноч кi, двє че ля доч кi...
узя лi тє ло тай на ру чєнь кi...
по нєс лi тє ло аж до цер ков кi...
ох усi ж двє рi роз чi нi лi ся...
ох усi зво ни заз во нi лi ся...
ой усi свє чi за го рє лi ся...

(с. усов)

у бiль шос тi сiл не при га ду ють реш-
ти тек сту. зна чен ня йо го на сьо год нi 
втра че не (в ре чи цi на вiть спi ва ли: “...
прiс ту пi ла ся дом на йва нов на...”, i нiх то 
не мiг по яс ни ти, про ко го ж, влас не, 
йдеть ся). але меш кан цi с. ко па чi змог-
ли при га да ти пов нi ший ва рi ант:

лє тє ла стрє ла да й удовж сє ла.
да в нє дє лю ра но, да й удовж сє ла.
да вбi ла стрє ла вдо вi но го си на.
да в нє дє лю ра но, вдо вi но го си на.
да й лє жит тє ло як па пєр бє ло...
да нiх то к тє лу нє прiс ту пiт ца...
прiс ту пi ло ся аж трi лас точ ки...
то ж нє лас точ ки – рид нi ма тiн ки...
да й од на сє ла й у го ло вонь ках...
а дру га сє ла да й у ру чень ках...
а тре тя сє ла да й у но жень ках...
у го ло вонь ках – то ма тi єго...
а у ру чень ках – то сєс тра єго...
а у но жень ках – то же на єго...
гдє ма тi пла че – там реч ки тє чуть...
а дє сєс три ца – то там кри нi ца...
дє же на пла че – по жа ри го рать...
по жа ри го рать, зєм ля ко лєт са...
узя лi тє ло на бє лi руч ки...
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по нєс лi тє ло аж до цер ков ки...
да са ма цер ква роз чi нi ла ся...
да са мi зво ни заз во нi лi ся...
да са мi свє чi за па лi лi ся...
да са мо тє ло схо ро нi ло ся...

(с. ко па чi Чор но биль сько го р ну).

пер вiс но го змiс ту цi єї пiс нi, як i об ря-
ду в цi ло му, на шi рес пон ден ти не зна ли. 
фоль кло рис та ми за фiк со ва но чи ма ло 
ва рi ан тiв ме ло дiї “стрі ли” з нез нач ни ми 
роз ход жен ня ми в сло вах. цi ка вий ар ха-
їч ний прис пiв, який пов то рю єть ся пiс ля 
кож но го ряд ка “стрі ли”, має, зок ре ма, с. 
ре чи ця: “ой лє лєй во да ка лє го ро да!” 
по лі щу ки, яких опи ту ва ли, вiд зна ча ли 
важ ли ву роль цьо го об ря ду в рiч но му 
ка лен да рi сiль сько го жит тя. при чо му 
од нi вiд но сять йо го до вес ня нок, ка жу-
чи, що це пер ша вес нян ка, а да лi мож нi 
спi ва ти всi iн шi, а дру гi ка жуть: нi, це не 
вес нян ка, це – стрi ла.

На на шу дум ку, цей об ряд пов’яза-
ний пе ре дов сiм iз блис ка ви цею – ад же 
по чи на єть ся вес на, не за ба ром i гро зи. 
тож, щоб за хис ти ти ся вiд по же жi- 
блис кав ки, яку, за на род ним по вiр’ям, 
ду же важ ко за га си ти, й ро би ли дiв ча-
та нав круг се ла ма гiч не ко ло, йду чи 
клю чем – “стрі лою”, спi ва ю чи об ря до-
ву пiс ню.

ок рiм “стрі ли”, спi ва ли тут iн ші 
ву лич ні вес нян ки, в яких вис мi ю ва ли 
дiв ча та хлоп цiв (рiд ше – хлоп цi дiв-
чат), за у ва жу ва ли чи їсь сим па тiї, ра дi-
ли вес ня но му про буд жен ню при ро ди, 
жар ту ва ли:

а вже, дє воч ки, вес на прiш ла,
ко то ра дур на – за муж пош ла...

(с. ре чи ця)

за сло ва ми пе ре се лен цiв з ре чи цi, 
цих вес ня нок спi ва ли “пос лє ов до ков” 
– пiс ля Єв до кiї (14 бе рез ня):

ой вий ду я на ву лi цу,  
                          сю да- ту да гля ну,
Нє ма мо го ми лень ко го –  
                         я й до до му гра(ну).
Нє ма мо го мi лєнь ко го нi до ма,  
                                     нi ту та,
ох за рос ла до ро жень ка  
                      шав лi єй да ру(той).

На шав лєю во ду грєю,  
                         на ру ту нє бу ду,
Наг нє вав ся мой мi лєнь кий –  
                          про сi тi нє бу(ду).
Наг нє вав ся мой мi лєнь кий –  
                             про сi тi нє бу ду,
Нє хай йо му на пи на ють чор ти  
                                   ха ла бу(ду)!
Нє хай йо му на пи на ють на ви со ком мос-
тi,
Щоб до йо го зби ра лi ся усi чор ти  
                                   в го(стi)!

* * *
ой вий ду я на ву лi цу,  
                       ста ну про тi сон ца,
са ма со бє по ду маю –  
                      нє ма мi нє хло(пца).
ох вий ду я на ву лi цу,  
                      ста ну про тi хма ри,
са ма со бє по ду маю –  
                        нє ма мi нє па(ри).

* * *
ох вий ду я на ста во чок,  
                          гук ну го ло со чок –
Не хай мой мi лий по чує,  
                          що в по лi но чу(є)!
ох я твої го ло соч ки ра но й ве чiр чую,
Че рез твої го ло соч ки нє по ве че ря(ю).

* * *
Чиї пчо ли у дуб ро вi, а мої – в са доч ку,
а хто ж лю бить да лє кую,  
                          а я – су сє доч(ку).
ой я тую да лє кую лю дям по да рую,
а я тую су сє доч ку  
                     к со бє при ман дру(ю)! 

* * *
ой чия ж то ху до би на по по лю ри кає?
а то ж то го ха зя ї на,  
                      що жон ки нє ма(є)...

Як пра ви ло, для вес ня нок та ко го 
ти пу в кож но му се лi оби ра ли ся од на- 
двi ме ло дiї, на якi без кiн ця на ни зу ва-
ли ся сло ва. Ча сом це бу ло ли ше кіль ка 
строф, а iно дi – й справ жні до вер ше ні 
тво ри із сю жет ним стриж нем, пе рей-
ня ті по е тич ною на род ною сим во лi кою, 
як- от у вес нян цi з ре чи цi:

ой по мо рєч ку по сi нє му
а по мос точ ку ка лi на ва(му).
там ка лi нонь ка по то па ла,
к со бi яво ра прик ли ка(ла).

З експедИцІй до переселенцІв З ЧорнобИльськоЇ ЗонИ
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л. орел, к. мIщенко 

ох ти яво ру, яво роч ку,
ох по дай ме нi хоч гi ло(чку).
ой не хай то бi ду бок дає,
бо вiн з то бою шу мить- гу(де).
Як прий де де ньок – шу мить ду бок,
а прий де нiч ка – не сте неть(ся).
а прий де нiч ка – не сте неть ся,
На ка ли нонь ку по хи лить(ся).

а нас туп на ре чиць ка вес нян ка, хоч i 
пок ла де на на ха рак тер ну вес нян ко ву 
ме ло дiю, за зміс том на га дує по бу то ву 
пiс ню про жi но чу до лю:

тин ви со кий, тин ви со кий,  
                             а я пе рес ко чу.
од дай ме не, моя ма ти,  
                            за ко го я схо(чу).
ой не да ла ме не ма ти за ко го хо тє ла –
Шу мить- гу де на га єч ка ка лє  
                                  мо го тє(ла).
На га єч ка- дро тя ноч ка, 
                          у три ра ди зви та,
бе ре жи ся, моя до ню,  
                       щоб не бу ла би(та)!
На га єч ка- дро тя ноч ка  
                         з круч ка нє збу ває,
сєр па но чок од сльо зо чок  
                          да й нє ви си ха(є).

Iг ро вих вес ня нок нам за фiк су ва ти 
не вда ло ся. а хо ро вод нi тут ви ко ну ва-
ли ся зде біль шо го на про во ди ру са лок. 
про це – да лі.

* * *
Най важ ли ві ши ми з “тро єш них” об ря-

дiв на ки їв сько му по лiс сi, без пе реч но, 
бу ли об ря ди по ми наль нi та тiс но пов’яза-
ні з ни ми ру саль нi. вза га лi зв’язок із 
пред ка ми в по лі щу ків був над зви чай но 
силь ним – ад же ли ше що рiч них по ми-
наль них днів, або, як їх тут на зи ва ють, 
“сє дов” тут на ра хо ву єть ся цi лих сiм!

вi ру ван ня та пе ре ка зи про ру са лок 
роз пов сюд же ні у всiй ук ра ї нi. кла си ки 
ук ра їн ської лi те ра ту ри та кож не об ми-
на ли їх сво єю ува гою. свiд чен ня то му 
– тво ри м. го го ля (“май ська ніч, або 
утоп ле на”) та т. Шев чен ка (ба ла ди 
“при чин на”, “утоп ле на”, “ру сал ка”).

у цен траль нiй ук ра ї нi стар шi лю ди 
роз по вi да ють про ру са лок приб лиз но 
те ж са ме, що про них ві до мо з ук ра їн-

ської лi те ра ту ри: ру сал ки – дi ти, якi 
по мер ли нех ре ще ни ми; дiв ча та (ча сом i 
жiн ки), якi по мер ли наг лою смер тю, 
вто пи ли ся. по де ку ди роз рiз ня ють 
ру са лок во дя них, по льо вих, лi со вих. На 
ру саль ний тиж день не хо ди ли до во дой-
мищ, увесь час но си ли при со бi по лин 
чи лю бис ток як обе рiг вiд ру са лок.

в ук ра ї ні ці мі фо ло гіч ні іс то ти 
сприй ма ли ся не од ноз нач но: в од них 
мiс це вос тях до них ста ви ли ся з ве ли-
кою сим па тi єю, з лю бов’ю i вва жа ли 
доб ри ми, але скрив дже ни ми над при-
род нi ми си ла ми. ру сал ки, за по вір’ям, 
опi ку ва ли ся ни ва ми, лi са ми й во дою. а 
в iн ших мiс це вос тях – нав па ки, їх вва-
жа ли “не чис тю”, якiй тре ба до год жа ти, 
за доб рю ва ти її, щоб не шко ди ла і не 
при но си ла ли ха.

На ки їв сько му по лiс сi в по нят тя 
“ру сал ка” вкла да ли знач но біль ше, нiж 
у цен траль нiй ук ра ї нi. тут най кра ще 
збе рi гав ся зв’язок з ни ми як iз час ти-
ною по той бiч но го свi ту. ру сал ка ми тут 
мо жуть на зи ва ти всiх по кiй них ро ди чiв 
(або ж тiль ки тих, хто по мер про тя гом 
ру саль но го тиж ня), що пiд твер джує 
дум ку м. кос то ма ро ва про спо кон віч не 
вход жен ня ру са лок (ма вок) до куль ту 
пред кiв. то му, як що, ска жi мо, на рiв-
нен щи нi в по не дi лок пiс ля трiй цi ру са-
лок прос то “про во ди ли” з се ла “до бо ру” 
(ча сом вби ра ю чи в зе ле не гiл ля мо ло ду 
дiв чи ну, яку нi би “ви га ня ли” в лiс, а 
там во на ски да ла з се бе зе лень i по вер-
та ла ся до до му ра зом з усi ма), то на 
Чор но биль сько му по лiс сi з нас тан ням 
су тiн кiв дiв ча та i мо ло дi жiн ки ру са лок 
про во ди ли на цвин тар.

так, нап рик лад, у с. па ри шiв Чор-
но биль сько го р ну в пер ший по не дi лок 
пiс ля ру саль но го тиж ня дiв ча та в се лi 
схо ди ли ся, бра ли ся по пiд ру ки, iш ли 
ву ли цею i спi ва ли – про во ди ли ру са-
лок:

пра вє ду я ру сал кi да ям кi,
а са ма вєр ну ся да мам кi.
пра вє ду я ру сал кi в чис тий бор,
а са ма вєр ну ся в тат ков двор.
да й уже ру сал кi пра вє лi,
да й асiн кою за ла мi лi,
Щоб ани до нас нє ха дi лi,
да на ших хлоп цав нє лю бi лi,
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а на ших дє во чак нє су дi лi...
(с. па ри шiв Чор но биль сько го р-ну)

Як роз по ві да ли нам пе ре се лен цi з 
с. ре чи ця, на цвин тар (“мо гiл кi”) дiв ча-
та йшли у вiн ках; усi во ни, а та кож жін-
ки три ма ли в ру ках по вiн ку. до ро гою 
їх суп ро вод жу ва ла па ру боць ка вар та зі 
смо лос ки па ми, а мо ло дi чо ло вi ки час 
вiд ча су стрi ля ли з руш ниць – “ля ка-
ли” ру са лок.

бі ля во ріт цвин та ря роз па лю ва ли 
вог ни ще та стри ба ли че рез ньо го. (мiж 
iн шим, ку паль ський об ряд тут був менш 
роз ви не ний. мож ли во, зви чай очи щен-
ня вог нем в цій міс це вос ті спо рiд не ний з 
ку паль ським або й за мi нив йо го.)

На хрес ти вi ша ли вiн ки. за ли ша ли 
їх та кож на мо ги лах ра зом із зiл лям. 
ро ди чi по кiй но го, ко ли пiд хо ди ли до 
мо ги ли, го ло си ли. мо лодь во ди ла дов-
ко ла по хо вань тан ки, спi ва ю чи хо ро-
вод них вес ня нок.

вва жа ло ся, як що цьо го ве чо ра пе ре-
ко ти ти ся че рез мо ги лу, спи на не бо лi ти-
ме.

за ли ша ю чи цвин тар піз но вно чі, спi-
ва ли:

про во ди ли ру са ло чок, про во ди ли,
Щоб во ни до нас не хо ди ли
та на шо го жи теч ка не ло ми ли,
та на ших дi во чок не ло ви ли...

йду чи до до му, ви ко ну ва ли не ли ше 
ру саль ні пiс ні, а й ті, “якi бог на ду шу 
пок ла де”.

по лі щу ка ми та кож скла де но ба га то 
ди во виж них ле генд про ру са лок. у біль-
шос ті з них лю ди зус трi ча ють ся з ци ми 
іс то та ми на до ро зi, пiз на ю чи їх по не 
взу тих, а об мо та них но гах (за зви ча єм, 
тут так хо ва ють по мер лих). по ши ре-
ний сю жет – се ля нин чи се лян ка (не рiд-
ко – сам опо вi дач) дає ру сал цi (чо ло вi-
ку, жiн цi чи ди ти нi) шма ток со роч ки 
(хус тки, по лот нин ки то що) за мiсть 
за губ ле ної об мот ки i цим са мим “ви ру-
чає” по кiй но го.

за по вір’ями, най час ті ше трап ля-
ють ся ру сал ки про тя гом ру саль но го 
тиж ня. Iн ко ли на вiть зус трi ча ють лю ди 
сво їх по мер лих ро ди чiв. ко лиш нi меш-
кан цi с. па ри шiв роз по вi да ли нам, що 

їх су сiд ка на ру саль но му тиж нi по ба-
чи ла в по лi, “узя ла за ру ку й прi вє ла в 
ха ту” свою доч ку, яка по мер ла то рiк. 
ди ти на два чи три днi си дi ла в ха тi на 
ла вi, нi чо го не їла, мов ча ла. На неї 
бу цiм- то хо ди ло ди ви ти ся все се ло. а 
ко ли в по не дi лок по трiй цi на ву ли цi 
за лу на ли ру саль нi пiс нi, во на схо пи ла-
ся i зi сло ва ми: “ой, на шi вже йдуть! 
вже йдуть!” ви бiг ла з ха ти.

Нi я ких обе ре гiв про ти ру са лок в цих 
се лах не но си ли, при най мнi, за пам’ятi 
на ших рес пон ден тів. май же всi їх роз-
по вi дi прой ня тi сим па тi єю до ру са лок. 
втiм, зрiд ка ми чу ли й про те, що ру сал-
ки за лос ко та ли ко гось iз од но сель цiв 
опо ві да чів (“...по ї хав вiн ло вить ри бу, й 
чу ли лю ди, так ре го тав у оче ре тi – 
ду ма ли, зду рiв. а то дi знай шли мер-
тво го у чов нi...”).

На прик ла дi пов’яза них з ру сал ка ми 
вi ру вань та об ря дiв, за фiк со ва них вiд 
пе ре се лен цiв з Чор но биль сько го р ну, 
ба чи мо, що тут ру сал ки в на род нiй свi до-
мос тi бу ли на сам пе ред уо соб лен ням 
по кiй них ро ди чiв i до пов ню ва ли культ 
пред кiв, ду же роз ви не ний на по лiс сi в 
цi ло му.

дру га гру па ру саль них пi сень шир ша 
i жан ро во різ но ма ніт ні ша, до неї ін ко ли 
пот рап ля ють i вес нян ки, й пет рiв ча нi. 
особ ли во час то спi ва ють ся вес нян ки, 
ад же про во ди ру са лок – це вод но час i 
про во ди вес ни. так, нап рик лад, у с. ре чи-
ця Чор но биль сько го р ну тiс но пов’язу-
ва ли з ру саль ним тиж нем та кi пiс нi:

да ва сiль, ва сiль,
ва сiль, ва сiль, ва сi льо чок, (2)
да пой дом, ва сiль,
пой дом, ва сiль, у са до чок. (2)
да пой дом в са док,
пой дом в са док, сор вом цвє ток. (2)
да сор вом цвє ток,
сор вом цвє ток, сов йом вє нок. (2)
да сов йом вє нок,
сов йом вє нок, пой дом в та нок. (2)

да й а в та ноч ку,
а в та ноч ку мой нє лю бий. (2)
да мой нє лю бий,
мой нє лю бий в гус лi грає. (2)
да йон iг рає,
йон iг рає два ча соч ки. (2)
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да два ча соч ки,
два ча соч ки, двє мi ну ти... (2)

***
ой дєсь ти ро жа, й у са ду од на.
ро жа, ро жа чер во ная.
ой я нє од на – нєп рав да твоя.
ро жа, ро жа чер во ная.
сколь ко по чеч ков – столь ки хлоп чич ков.
ро жа, ро жа чер во ная.
сколь ки квє та чок, столь ки дє во чок.
ро жа, ро жа чер во ная.
сколь ко дє во чок, да всє й при мє нє...

спi ва ю чи цих пi сень, во ди ли хо ро-
во ди на цвин та рi. особ ли вою прик ме-
тою бу ло те, що ро ди чi по мер лої мо ло-
дої лю ди ни (хлоп ця, дiв чи ни, ди ти ни) 
зап ро шу ва ли мо ло дiж ний хо ро вод 
по хо ди ти дов ко ла ті єї мо ги ли – не мов 
би про вi да ти i по гу ля ти ра зом.

за сво їм змiс том i по ход жен ням цi 
на род ні тво ри цiл ком мо жуть на ле жа ти 
до вес ня но го цик лу. про те, у ре чи цi їх 
спi ва ли тiль ки пiд час про во дiв ру са лок.

пi сень з ти по ви ми ку паль ськи ми 
ме ло дi я ми i сю же та ми, на жаль, за пи са-
ти нам не вда ло ся. Най стар шi лю ди 
(1900-1910 х рр. н.) зга ду ва ли тiль ки, що 
"плє лi вєн кi, на во ду пус ка лi". це по яс-
ню єть ся пе ре дов сiм тим, що свя то ку па-
ла чо мусь не ма ло ве ли ко го зна чен ня у 
цьо му краю. I, як вже бу ло ска за но, 
ок ре мi еле мен ти йо го, – нап рик лад, очи-
щен ня вог нем – зус трi ча ють ся в iн ших 
об ря дах, за фiк со ва них тут. Чо му, ска жi-
мо, об ряд очи щен ня вог нем бі ля во ріт 
цвин та ря пiд час про во дiв ру са лок мож-
на спiв став ля ти з ку паль ським? то му 
що, на про ти ва гу ана ло гiч но му епi зо ду у 
ве сiль но му об ря дi (мо ло дi пе ре їз дять або 
пе ре хо дять че рез ба гат тя), цей на ле-
жить до ка лен дар но го цик лу i про во-
дить ся що ро ку усi ма учас ни ка ми дiйс-
тва.

зреш тою, не має ди ви ни в то му, що 
ку па ла не на бу ло особ ли во го тут зна-
чен ня, як, ска жi мо, у цен траль нiй 
ук ра ї нi чи на Чер нi гiв сько му по лiс сi. 
Нез ва жа ю чи на те, що це свя то за сво їм 
по ход жен ням є од ним з най по мiт нi ших 
у ка лен дар но му цик лi (день лiт ньо го 
сон цес то ян ня), кар па ти й уся за хiд на 
ук ра ї на теж не ма ють (чи не збе рег ли) 

пов но го ку паль сько го об ря ду.
* * *

Що до пi сень пет рiв ча них та жни-
вар ських, то нам не вда ло ся за фiк су ва-
ти в Чор но биль сько му р нi та ко го роз-
гор ну то го жни вар сько го об ря ду, як, 
ска жi мо, на Чер нi гiв щи нi. про те мож на 
яск ра во прос те жи ти зв’язок мiж об ря-
до ви ми та по бу то ви ми пiс ня ми.

за умо ви, що об ряд був не вiд’єм ною 
i звич ною час ти ною по бу ту, при род но, 
що ок ре мi пiс нi сто ять не мов би на ме жi 
мiж по бу то ви ми й об ря до ви ми, до лу ча-
ю чись до ос тан нiх пе ре дов сiм за тра ди-
ці єю. умов но їх мож на на зи ва ти зви ча-
є ви ми. (це са ме сто су єть ся, нап рик лад, 
зви ча є вих ру саль них пi сень- вес ня нок, 
прив’яза них у кон крет нiй мiс це вос тi до 
ру саль но го цик лу.)

ок ре мi пiс нi, якi на шi рес пон ден ти 
вва жа ли са ме жни вар сьми, за сво їм 
змiс том є влас не по бу то ви ми пiс ня ми – 
най час тi ше про тяж ку жi но чу до лю.

та кою мо же бу ти пiс ня, за пи са на вiд 
пе ре се лен цiв з с. Но во сiл ки; за свiд чен-
ня ми од ні єї жiн ки по хи ло го вi ку, її спi ва-
ла у жни ва її ба ба; ар ха їч на ме ло дiя вка-
зує на дав нiсть по ход жен ня піс ні, але 
сло ва – ду же ха рак тер ні для по бу то вої:

ой бо же мой мi лий,  
                    ко лi той ве чор прi бу де,
ко ли й об мє нє на го во рять ся лю(де)?
ой го во рять, мам ко, ста риє й ма лиє,
да ще й го во рєть су сi ди блiз ки(є).
ой бо же мой мi лий з та кою го ди ною,
прок лє ла й ма ти ма лою й ди ти но(ю).
ма тi прок лє ла чи та ка вро ди ла сє –
Не ма то го дня,  
                    щоб я й не жу ри ла(ся).
Не ма ж то го дня та й єди ної но чi,
Щоб не пла ка лi ж мої й ка риє о(чi)...

роз гля не мо ро дин но- по бу то ві піс ні 
по лі щу ків. На вiд мi ну вiд ве сіл ля в цен-
траль ній ук ра ї ні, яке в ок ре мих мiс це-
вос тях три ва ло цi лий тиж день ("од 
се ре ди до се ре ди хоч на призь бi си ди", 
як ка за ли на пол тав щи нi), ве сiль ний 
об ряд ки їв сько го по лiс ся знач но ко рот-
ший – як пра ви ло, во но три ва ло ли ше 
три днi. Не зу пи ня ю чись де таль но на 
всiх ета пах ве сiль но го об ря ду, який, 
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зреш тою, цiл ком ук ла да єть ся в за галь-
но ук ра їн ську тра ди цiй ну схе му, зу пи-
ні мо ся на ок ре мих зраз ках ве сiль них 
пi сень, якi iлюс тру ють тра ди цiй ний 
по бут та свi тог ляд нi уяв лен ня чор но-
биль ців.

так, нап рик лад, у с. ре чи ця дiв ча та, 
в’ючи вiль це на дi вич- ве чо рi в су бо ту, 
спi ва ли:

а в по лi, по лi боб ри б’ють,
а в на шiм до мi вєл це в’ють.
да звi лi вє леч ко з бе ре зи,
На шi дє воч ки тве ре зи.

при хо ву ю чи на тяк гос по да рям ха ти 
про тра ди цiй не час ту ван ня за ро бо ту, 
ця пiс ня на га дує про дав нi тра ди цiї 
по лю ван ня на по лiс сі i про те, що до не-
дав на бо бер зов сiм не вва жав ся тут рiд-
кiс ною тва ри ною. ве ли чез ний дос вiд 
мис ливс тва по лi щу кiв сьо год нi за не па-
дає, а скiль ки вi до мос тей про жит тя 
тва рин, скiль ки до теп них спо со бiв ство-
рен ня пас ток i хи мер них прис тро їв, що 
не ка лi чать i не мор ду ють здо бич, збе-
рi га єть ся у пам’ятi лю дей!

ко ли роз чi су ють мо ло дiй ко су, у 
то му ж та ки с. рє чи ця спi ва ють:

лєн ти мої, плєт ки мої,
гдє я вас по вє шаю?
ох по вє шаю, ох по чап ляю
у тат ка й у са доч ку.
у тат ка й у са доч ку -
бу дє мам ка йтi – в са до чок гля нє -
Єї сєр дєнь ко в’янє.
Єї сєр дєнь ко в’янє.
ох бу ло в мє нє лю беє дi тя -
дє ж оно за дє ло ся?
дє ж оно за дє ло ся?
ох як би пош ла в сад вєн ков вi тi,
то б дє во чок поз ва ла.
то б дє во чок поз ва ла.
а як би ж пош ла к бро ду по во ду -
то б вє дєр ца поб ра ла. 

по руч зі сло ва ми "лєн ти", "кос нiч ки" 
як си но нiм ужи ва єть ся сло во "плєт ки", 
"плє точ ки", що по хо дить вiд "плес ти" i в 
су час но му мов лен ні май же вий шло з 
ужит ку. а ве сiль нi пiс нi збе рi га ють та ку 
й по дiб ну лек си ку ду же дов го.

ви ряд жа ю чи мо ло ду до мо ло до го, 

ви ко ну ють пiс ню, в якiй – спо гад про 
дав нi зви чаї вик ра дан ня мо ло дої або 
бит ви за неї:

ой де ж твої дiв чи нонь ко,
род ниє бра ти?
Чо му во ни не хо ро нять
ру сої ко си?
а є в ме не два бра точ ки,  
оба на вой нє,
ой є в ме не двє сес трич ки
в чу жой сто ро нє...

(с. Но во сiл ки)
Нi ко му бо ро ни ти дiв чи ни, i за би рає 

її чу жий рiд, пос та вив ши до ро гою кiль-
ка мо го ри чiв мiс це вим хлоп цям.

зреш тою, у ве сiль них пiс нях ки їв-
сько го по лiс ся зус трi ча є мо ба га то ві до-
мих в усiй ук ра ї нi сю же тiв з ар ха їч ни-
ми еле мен та ми. во ни пот ре бу ють 
де таль ні шої ува ги, про те вже в ін шо му 
дос лід жен ні.

* * *
Не лег ко бу ло зга ду ва ти пе ре се лен-

цям своє жит тя на бать кiв щи нi – спi ва-
ю чи й роз по вi да ю чи, лю ди пла ка ли. 
де я кi ка за ли, що за вi сiм ро кiв на но во-
му мiс цi спi ва ють упер ше. Не ро зу мiн ня 
з бо ку мiс це вих лю дей пог либ лює нос-
таль гiю. I зви ча їв сво їх дот ри му ва ти ся 
пе ре се лен цям ста ло знач но важ че. так, 
нап рик лад, ко ли ре чиць кi лю ди на но во-
му мiс цi впер ше вий шли про во ди ти 
ру са лок до цвин та ря, мiс це вi пiш ли на 
них з ви ла ми: "Не зай май те на ших 
мо гил!.." Щоп рав да, че рез рiк цвин тар 
так роз рiс ся че рез при бу лих, що вже 
нiх то не про тес ту вав, i ру са лок про во-
ди ли...

тож i не вти хає в сер цях по лi щу кiв 
ту га за рiд ним кра єм. йо вен ко вi ра ро ма-
нiв на, пе ре се лен ка з с. ре чи ця, ви ко ну ва-
ла пiс ню, у якiй ви ли ва ла свій гiр кий бiль:

ой бо же наш ми ло сер дний, 
зми луй ся над на ми,
вер ни ж ти нас до до монь ку  
з на ши ми ру сал ка ми. 

Не хай би ми на ро дi нi 
Що зна ли, ро би ли, 
аби ж нас тут чу жi лю де  
мар но не гай ни ли. 
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наУкове вИданнЯ

Із дав ніх да вен хліб у ве ли кій по ша-
ні в на шо го на ро ду. по ди віть ся оди над-
ця ти том ний “слов ник ук ра їн ської 
мо ви” (к., “На у ко ва дум ка”, 1970–1980), 
і ви по ба чи те як ба га то зна чень має 
сло во “хліб”. Ша ноб ли ве став лен ня до 
ньо го під крес лю ють і на род ні прис лів’я: 
“без хлі ба су ха бе сі да”, “хліб усьо му 
го ло ва” то що.

ра ні ше в ук ра ї ні на що день пек ли 
жит ній хліб. Як що бо рош на до но во го 
вро жаю не вис та ча ло, до мі шу ва ли 
ви сів ки, тов че ну кар топ лю, гар буз, 
су ху ло бо ду. вчи ня ли йо го на зак вас ці, 
мі си ли у де рев’яній ді жі. ви пі кан ня 
хлі ба ма ло свої пра ви ла, бу ло, по су ті, 
ці лим об ря дом. по рож ню ді жу, прик-
ри ту руш ни ком, ста ви ли на по ку ті. хліб 
у кож ній ха ті обов’яз ко во ле жав на сто-
лі, а бі ля ньо го сто я ла сіль.

у не ді лю і свя та з жит ньо го або 
пше нич но го бо рош на пек ли пам пуш ки, 
пи ріж ки з си ром, ма ком, кар топ лею, 
ка пус тою, яго да ми, із пріс но го тіс та 
ви пі ка ли кор жі та млин ці.

Їжею і ок ра сою був хліб на різ них 
свя тах та в об ря дах. І те пер жод не 
ве сіл ля не об хо дить ся без ко ра ваю, а до 
ньо го ви пі ка ють ще шиш ки, ка ла чі, 
леж ні то що.

го ту ван ня та час ту ван ня ве сіль них 
гос тей ко ро ва єм на ле жать до най більш 
по е тич них дійств на род но го ве сіл ля. 
пек ти йо го зап ро шу ва ли жі нок, у сім’ях 
яких бу ла зла го да. На корж (“пі дош-
ву”) на ліп лю ва ли з тіс та шиш ки, пта хів 
і сад жа ли ко ро вай у піч.

а на ве сіл лі в уро чис тій обс та нов ці 
ста рос та ви рі зав вер хів ку ко ро ваю і під-
но сив на та ріл ці мо ло дим. ді тям да ру ва-
ли шиш ки. оз доб лен ня ко ро ваю ка чеч-
ка ми, го лу ба ми, гі лоч ка ми уо соб лю ва ло 
по ба жан ня про дов жен ня ро ду, щас ли-
во го под руж ньо го жит тя, дос тат ку і т. 
ін.

Із хлі бом ідуть на ро ди ни, по ми-
наль ний обід.

в но во річ ні свя та, обов’яз ко во 

пе чуть пи ро ги, їх по да ють ко ляд ни кам, 
щед рів ни кам, не суть ра зом з ку тею 
ро ди чам. На во лин сько му по ліс сі, як 
но во річ ні гос тин ці ді тям, ви пі ка ють 
ка ла чи ки, а на пол тав щи ні пря ни ки у 
фор мі вер шни ків, па ня нок.

ко ли ди виш ся на цих ро же вих 
“ко ни ків”, “па ня нок”, зга ду єш і своє 
ди тинс тво. у важ кі по во єн ні ро ки при-
во зи ли та кі гос тин ці з ба за ру. це бу ло 
справ жнє свя то для нас...

для кож ної сі мей ної чи гро мад ської 
по дії пря ни ки ма ли свій ма лю нок, свій 
сим вол. Нап рик лад, на ве сіл ля у се лах 
зінь ків сько го ра йо ну пол тав ської 
об лас ті ви пі ка ли їх із зоб ра жен ням сон-
ця, зі рок, кві тів, де рев.

ви тис не ні дош кою пря ни ки-  ме дя-
ни ки й ни ні пе чуть на ве сіл ля, “ба ран-
ця ми” та “ко ни ка ми” зап ро шу ють гос-
тей.

в опіш ні та дов ко лиш ніх се лах пря-
ни ки не рід ко мож на ба чи ти у ха тах як 
де ко ра тив ну прик ра су. На ко ми ні, у 
мис ни ку чи на під ві кон ні сто ять во ни 
роз ма льо ва ні, при вер та ю чи ува гу і 
викли ка ю чи доб ру ус міш ку в кож но го, 
хто зай де до ха ти.

з хлі бом на ви ши то му руш ни ку 
іш ли на вес ні ог ля да ти по ле, йшли сі я-
ти, жа ти. ви пі ка ли й ба ла буш ки, які 
го ди ло ся да ва ти ху до бі та клас ти у 
за сі ки з зер ном, щоб нак ли ка ти кра-
щий уро жай. 9 бе рез ня – в день по вер-
нен ня пта хів із теп лих кра їв – ви пі ка-
ли “со рок”, “жай во рон ків” і да ва ли їх 
ді тям, які ви хо ди ли на око ли цю се ла 
кли ка ти вес ну, ві та ти її при хід (“зак-
ли кати”).

Із хлі бом-сіл лю ми ни ні зус трі ча є мо 
і про вод жа є мо гос тей, під но си мо йо го 
юві ля рам.

та хо четь ся, щоб хоч до свят на ша 
хлі бо пе кар ська про мис ло вість ви яв ля-
ла біль ше твор чої іні ці а ти ви і ви пі ка ла 
до хлі ба ще й різ но ма ніт не пе чи во за 
ре цеп та ми на род ної ку лі на рії. йо го 
охо че ку пу ва ли б до свят ко во го сто лу, 

хлІб у НаШому домІ

Ë³ä³ÿ Îðåë (ì. Êè¿â)

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



155

в іс то рії на ро ду є іме на, які ста нов-
лять йо го сла ву, ве лич і на ці о наль ну 
гор дість. са ме та ким є для ук ра ї ни ім’я 
без смер тно го коб за ря – та ра са Шев-
чен ка. він ос пі вав і прос ла вив свій 
на род, він дав йо му піс ню бу рем ної 
си ли і жи вот вор чої насна ги.

ве ли кий по ет на ро див ся у сім’ї крі-
па ка. він ви ріс се ред зне до ле них, піз-
нав усю гір ко ту крі паць кої до лі. у йо го 
сер ці ра но зрос ли свя та лю бов до на ро-
ду, не на висть до йо го гно би те лів, до 
всьо го зла і неп рав ди.

та рас Шев чен ко прис вя тив се бе 
свя тій бо роть бі за виз во лен ня приг ноб-
ле них. він ви ку вав мо гут ню зброю – 
ра зю че, по лум’яне сло во по е та.

без смер тний  “коб зар” т. Шев чен ко, 
не мов у со ти, ввіб рав ві ко віч ні ду ми 
на ро ду, кра су і ве лич люд ської ду ші.

1845-й був важ ли вим у жит ті поета, 
він за кін чив ака де мію мис тецтв у 
пе тер бур зі й при був до ки є ва. І з 10 
груд ня то го ж ро ку по чав спів пра цю-
ва ти зі ство ре ною при ака де мії ге не-
рал- гу бер на то ром ар хе о ло гіч ною 
ко мі сі єю (тим ча со вою ко мі сі єю для 
роз гля ду дав ніх ак тів). ме тою її ді яль-
нос ті бу ло зби ран ня і ви дан ня іс то рич-
них до ку мен таль них ма те рі а лів, ви яв-
лен ня та дос лід жен ня ар хе о ло гіч них 
пам’яток.

10 груд ня 1845 р. т. Шев чен ка зат-
вер ди ли спів ро біт ни ком ар хе о ло гіч ної 
ко мі сії як ху дож ни ка, зби ра ча фоль-
клор них та ет ног ра фіч них ма те рі а лів.

за її призначенням він по до ро жу вав 
по ки їв щи ні, пол тав щи ні та Чер ні гів-
щи ні, зма льо ву вав виз нач ні міс ця і кра-
є ви ди.

а 21 ве рес ня 1846 р. ге не рал- гу бер-
на тор д. г. бі бі ков під пи сав роз по ряд-
жен ня за но ме ром 7247, де го во ри лося:

“г[ос по ди ну] сот руд ни ку вре мен ної 
ко мис сии для раз бо ра древ них ак тов 
Шев чен ке.

по ру чаю вам отп ра вить ся в раз ные 
мес та по доль ской и во лын ской гу бер-

нии и пос та рать ся соб рать сле ду ю щие 
све де ния: 

1-е. о на род ных пре да ни ях, мес т-
ных по вес тях, ска за ни ях и пес нях, и в 
си лу, что вы уз на е те, сос та вить опи са-
ние, а пес ни, рас ска зы и пре да ния 
сколь ко мож но спи сать в та ком ви де, 
как они есть; 

2-е. о за ме ча тель ных кур га нах и 
уро чи щах, где и в ка ком мес те они есть 
и ка кие на счет собс твен но их су щес т-
ву ют на мес те пре да ния и рас ска зы, а 
так же ис то ри чес кие све де ния. с этих 
кур га нов снять эс киз нас чет их фор мы 
и ве ли чи ны и спи сать каж дый по соб-
ран ным све де ни ям;

3-е. ос мот реть за ме ча тель ные мо ну-
мен таль ные па мят ни ки и древ ние зда-
ния и сос та вить их опи са ние, что бы 
мож но бы ло рас по ря дить ся снять с них 
в бу ду щем го ду ри сун ки. ес ли бы где 
вы име ли воз мож ность дос тать ка ки е- 
ли бо древ нос ти, пись мен ные гра мо ты и 
бу ма ги то та ко вые дос та вить ко мне, 
или уз нав, где они на хо дят ся, и о том 
мне до нес ти;

4-е. кро ме се го, отп ра ви тесь в по ча-
ев скую лав ру и там сни ме те: 

а) об щий на руж ный вид лав ры;
б) внут рен ность хра ма;
в) вид на ок рес тность с тер ра сы.
все соб ран ные ва ми све де ния, опи-

са ния и ри сун ки по воз вра ще нию 
ва шем в ки ев пре дос та вить ко мне.

по до рож ную и при мер но на про го-
ны и кор мо вые 150 руб. се реб ром при 
рас ход ной тет ра ди вы по лу ча е те из 
мо ей кан це ля рии”.

д. г. бі бі ков у сво є му  “отк ры том 
пред пи са нии” на ка зу вав  “град ским и 
зем ским по ли цям по доль ской и во лын-
ской гу бер нии ока зы вать г[ос по ди ну] 
Шев чен ке при ис пол не нии се го по ру-
че ния са мое де я тель ное за кон ное 
со дейс т вие”. т. Шев чен ко ра зом з усі м 
от ри мав кіль ка па ке тів, два з яких за 
но ме ра ми 7248 і 7249 бу ли ад ре со ва ні 
ви ко ну ю чим обов’яз ки по діль сько го і 

наУкове вИданнЯ

подорож т. г. ШевЧеНка На подІллЯ
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г. остапЧУк 

во лин сько го гу бер на то рів (вар то заз-
на чи ти, що до во лин ської гу бер нії то ді 
вхо ди ли во лин ська, рів нен ська, жи то-
мир ська об лас ті та час ти на хмель ниць-
кої і тер но піль ської об лас тей). ос кіль-
ки зав дан ня ар хе о ло гіч ної ко мі сії 
пе ред ба ча ло і оз на йом лен ня з цер ков-
ни ми мо нас ти ря ми, бу дів ля ми на те ри-
то рії цих гу бер ній, два ін ші па ке ти 
ад ре су ва ли по діль сько му ар хі є пис ко пу 
ар сен тію і во лин сько му Ни ка но ро ві. у 
цих лис тах бу ло вка за но:  “вы со коп ре-
ос вя щен ный вла ды ко, ми лос ти вый 
ар хи пас тырь! сот руд ни ку уч реж ден-
ной при мне вре мен ной ко мис сии для 
раз бо ра древ них ак тов, сво бод но му 
ху дож ни ке Шев чен ко по ру че но мною 
соб рать в уп рав ля е мой ва ми гу бер нии 
раз ные све де ния о на род ных пре да ни-
ях, рас ска зах, о кур га нах, за ме ча тель-
ных па мят ни ках древ нос ти и т. п.

со об щая о сем ва ше му вы со коп ре-
ос вя щенс тву, имею честь все по кор ней-
ше про сить не ос та вить рас по ря же ни-
ем ва шим, что бы г. Шев чен ке ока зы ва-
е мо бы ло со сто ро ны ду хов ных лиц 
над ле жа щее со дейс твие в от но ше нии 
по ру че ния, в слу чае ос мот ра им ка ких 
цер квей и мо нас ты рей”.

21 ве рес ня  “віль но му ху дож ни ку” 
т. Шев чен ку вру чи ли по до рож ню 150 
руб лів сріб лом із вит рат ним зо ши том і 
чо ти ри па ке ти № 7248-7251. оче вид но, 
цьо го або нас туп но го дня він ви ї хав з 
ки є ва.

до ос тан ньо го ча су мар шрут т. Шев-
чен ка на те ри то рію він нич чи ни був не 
ві до мий.

ли ше не дав но лі те ра ту роз на вець 
пет ро жур на ос но ві по віс ті  “про гул ка 
с удо вольс тви ем и без мо ра ли” (1856–
1857) та до рож ни ка  “рас пи са ние трак-
та тов от пе тер бур га до мос квы и дру-
гих важ ней ших мест рос сий ской им пе-
рии” (1842) прос те жив шлях по е та під 
час йо го від ряд жен ня з ки є ва. т. Шев-
чен ко ру шив че рез ва силь ків, бі лу 
цер кву, скви ру й нев дов зі опи нив ся у 
ме жах су час ної він ниць кої обл. за кіль-
ка днів пе рет нув її з пів ніч но го схо ду на 
пів ден ний за хід че рез пош то ві стан ції 
мо ро зів ку, плис ков, брац лав, Шпи ків, 
джу рин, сер би, мо ги лів- по діль ський, 

Яри шів, му ро ва ні ки ри лів ці. да лі мар-
шрут йо го про ліг до кам’ян ця- по діль-
сько го, ку ди він при був 2 жов тня 1846 
р.

у цьо му ста ро вин но му ук ра їн сько-
му міс ті, то ді гу берн сько му цен трі, 
т. Шев чен ко про жив не біль ше тиж ня.

пе ред ним від кри ли ся но ві об рії рід-
ної зем лі, її сво є рід на при ро да, по бут і 
міс це ві зви чаї міс це во го се лянс тва, 
не пов тор ні пам’ят  ки іс то рії та куль ту-
ри.

у брац ла ві Шевченко по ба чив 
ру їни пер шої фор те ці, по чув пе ре ка зи 
про участь жи те лів міс та у виз воль ній 
вій ні ук ра їн сько го на ро ду, зок ре ма 
про ге ро їч ну за ги бель брац лав сько го 
пол ков ни ка да ни ла Не чая у бою з 
поль сько- шля хет ським вій ськом бі ля 
с. Че ре мош но го.

бо ліс ні дум ки вик ли кав у по е та виг-
ляд ма льо вничо го се ла сер би, те пер 
гон тів ка мо ги лів- по діль сько го р-ну, 
де поль ська шлях та за ка ту ва ла од но го 
з ке рів ни ків на ці о наль но- виз воль но го і 
ан ти фе о даль но го пов стан ня 1768 р. на 
пра во бе реж ній ук ра ї ні Іва на гон ту. 
ад же саме цьо го на род но го ге роя 
т. Шев чен ко ос пі вав у по е мі  “гай да ма-
ки” (1841) за дов го до по їз дки на по діл-
ля. по дих ми ну лої сла ви від чув по ет у 
ма льов ни чо му кам’янці- по діль ському, 
який за ці ка вив на сам пе ред сво єю ста-
ро вин ною фор те цею над річ кою смот-
рич, у якій був три чі ув’яз не ний ус тим 
кар ме люк. про  “слав но го ли ца ря", як 
наз вав т. Шев чен ко очіль ни ка се лян-
сько го ру ху на по діл лі, він іще в до ро зі 
по чув не ма ло спо га дів, пе ре ка зів, 
ле генд.

у кам’янці- по діль сько му від учи те-
ля пет ра Чуй ке ви ча 3 жов тня 1846 р. 
за пи сав на род ну піс ню  “ой кар ма лю-
че, по сві ту хо диш”. у  “Що ден ни ку” 
по е та в за пи сі від 20 трав ня 1858 р. зна-
хо ди мо ін шу піс ню про ус ти ма кар ме-
лю ка  “по вер нув ся я з си бі ру”.

Чис лен ні ар хів ні та іс то рич ні пам’ят-
ки кам’янця- по діль сько го, йо го ста ро-
вин ні ву ли ці й май да ни бе ре жуть 
пам’ять про ве ли ко го коб за ря.

під вра жен ням по ба че но го й по чу-
то го по ет уже вкот ре за мис лю єть ся над 
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до лею сво го на ро ду, зно ву прой ма єть ся 
йо го ве лич чю. І че рез де сять ро ків у 
да ле ко му зас лан ні, в умо вах тяж ко го  
“сол дат сько го не жи тия” збе ріг у сер ці 
по дії ті єї не за бут ньої осе ні.

збе рі гав т. Шев чен ко на зас лан ні й 
за пи си з уст на ро ду, зроб ле ні ним на 
по діл лі. це зас від чив, зок ре ма, фор му-
ляр ний спи сок про служ бу по е та ря до-
вим у лі ній но му орен бур зько му ба таль-
йо ні № 5, де заз на че но, що під час 
обшу ку у квіт ні 1850 р. в ньо го знай де но  
“сти хи и пес ни в двух аль бо мах на 
ма ло рос сий ско му на ре чии, не его со чи-
не ния, а за пи са ны им толь ко как пес ни 
на род ные, во вре мя быт нос ти его в 1846 
в ки ев ской, ка ме нец- по доль ськой 
гу бер ни ях, ко то рые рас смот ре ны в 3-м 
от де ле нии и ему воз вра ще ны”.

він нич чи на, її при ро да, населення, 
іс то рія та куль ту ра за ли ши ли гли бо-
кий слід у твор чос ті т. Шев чен ка. це 
сто су єть ся, на сам пе ред, по ем  “гай да-
ма ки” (1841),  “вар нак” (1849),  “мар ку 
вов чку” (1859),  “про гул ка с удо вольс-
тви ем и без мо ра ли” (1857).

да лі шлях по е та про ліг, за опи са ми 
біль шос ті дос лід ни ків, із кам’янця- по-
діль сько го че рез ду на їв ці та Яр мо лин-
ці до прос ку ро ва (ни ні хмель ниць кий). 
за ві тав ши до мед жи бо жа, ле ти че ва і 
хміль ни ка, че рез ста ро кон стан ти нів 
та Ям піль по ї хав до по ча є ва.

до ро гою т. Шев чен ко на кіль ка днів 
зу пи няв ся у виш нів ці. міс теч ко, без 
сум ні ву, при ва би ло поета сво єю ба га-
тою на по дії та іме на іс то рі єю. Чи ма ло 
ці ка во го про виш ні вець міг роз по віс ти 
кобзареві іс то рик, ет ног раф і пись мен-
ник ми ко ла кос то ма ров, який по бу вав 
тут у 1844 р. пер ша згад ка про це міс то 
зус трі ча єть ся у пись мо вих дже ре лах 
за 1395.

у сер. хVІ ст. міс теч ко ста ло ро до-
вим ма єт ком ук ра їн ських кня зів виш-
не вець ких. тут на ро див ся дмит ро виш-
не вець кий, кот рий, за пе ре ка за ми, був 
зас нов ни ком за по розь кої сі чі, геть ма-
ном ук ра ї ни.

дос лід ни ки вва жа ють, що т. Шев-
чен ко зро бив ес кіз зам ку з бо ку ста ро го 
виш нів ця і при зам ко вої цер кви, ма лю-
вав ви ди міс теч ка. ог ля нув бі ля па ла цу 

і цер кву, що слу жи ла ро дин ною уси-
паль ни цею.

Із виш нів ця по ет про дов жив свій 
шлях до по ча є ва. ві до мо, що ту ди він 
при був у дру гій по ло ви ні жов тня. то ді 
по ча їв був не ве ли ким міс теч ком, кот-
ре, по су ті, не ви різ ня лося ні чим, ок рім 
лав ри. з лав рою пов’язу ва ли і наз ву 
міс теч ка. про тя гом три ва ло го ча су вва-
жа ли, що кобзар зу пи нив ся у ар хі є-
пис коп сько му бу дин ку, роз та шо ва но му 
на те ри то рії лав ри. са ме тут се ли ли 
най по важ ні ших гос тей, до яких, без 
сум ні ву, на ле жав т. Шев чен ко. цей 
бу ди нок, зоб ра же ний на двох йо го ак ва-
ре лях, збе ріг ся дони ні. але ціл ком мож-
ли во, що по ет міг осе ли ти ся у від кри то-
му в лип ні 1846 р. го те лі.

На міс ник лав ри сам суп ро вод жу вав 
т. Шев чен ка по свя тих міс цях. там по е -
то ві по ка зу ва ли пе че ру на ске лі, де 
пре по доб ний Іов пе ре бу вав у са мот ньо-
му бо го міл лі. та кож т. Шев чен ко поз-
на йо мив ся із біб лі о те кою лав ри. кни га 
здав на бу ла в по ча є ві в по ша ні, тут 
тра ди цій но роз ви ва лася ви дав ни ча 
спра ва. Є да ні, що в по ча є ві т. Шев чен-
ко зус трі чав ся із поль ським скри па лем 
і ком по зи то ром ка ро лем лі пін ським, 
слу хав йо го вір ту оз ну гру. по ет зус трі-
чав ся і з лір ни ка ми, кот рі схо ди ли ся 
сю ди зві ду сіль.

роз по ряд жен ня ге не рал- гу бер на то-
ра бі бі ко ва про те що, тре ба зма лю ва ти 
ви ди лав ри, т. Шев чен ко ви ко нав:

1. по ча їв ська лав ра з пів дня.
2. по ча їв ська лав ра зі схо ду.
3. вид та око ли ці з те ра си по ча їв-

ської лав ри (ак ва рель з йо го під пи сом).
4. внут ріш ній виг ляд  “со бо ру по ча-

їв ської лав ри”.
Ін тер’єр со бо ру з йо го фан тас тич-

ним оз доб лен ням свід чить про те, як 
гли бо ко т. Шев чен ко вни кав у суть 
ар хі тек тур них сти лів. цей та по пе ред ні 
ма люн ки да ють уяв лен ня про особ ли-
вос ті ук ра їн сько го ба ро ко.

пре зен ту ю чи ес кі зи пам’яток ар хі-
тек ту ри, ху дож ник по да вав їх у від по-
від но му ра кур сі із пев ної прос то ро вої 
точ ки, звер тав ува гу на най сут тє ві ші 
особ ли вос ті спо руд. зоб ра жен ня дав ніх 
пам’яток по єд ну вав із су час ним нуж-

подорож т. г. ШевЧенка на подІллЯ
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ден ним жит тям – вбо ги ми сіль ськи ми 
ха та ми або по шар па ни ми місь ки ми 
бу дин ка ми.

про по ча їв коб зар зга дує у по е мах  
“сле пая” (1848), “Не віль ник” (1845) та 
по віс ті “вар нак”. дос лід ни ки вва жа-
ють, що т. Шев чен ко від ві дав та кож 
де я кі се ла поб ли зу по ча є ва – кру тів, 
лі ди хів, ло пу хи но, ло ся тин та ін ші.

Нап ри кін ці жов тня 1846 р. поет ви ї-
хав з по ча є ва до крем’ян ця, оз на йом-
лен ня з яким роз по чав із зам ко вої го ри 
(бо ки). жи те лі міс теч ка роз по ві да ли, 
що ця го ра пам’ятає ор ди ха на ба тия. 
ор да під сту пи ла в 1240 р. жи те лі об ли-
ли го ру во дою і пе рет во ри ли її на кри-
жа ну неп рис туп ну ске лю. звер ху на 
во ро га ле ті ли ко ло ди, ка мін ня, ли ла ся 
га ря ча смо ла. ба тий зму ше ний був зня-
ти об ло гу й обій ти за мок.

по ет та кож ог ля нув крем’янець кий 
лі цей, зас нов ни ка ми яко го бу ли та де-
уш Чаць кий і гу го ко лон тай. 
крем’янець кі лі це їс ти бра ли ак тив ну 
участь у по льо во му виз воль но му пов-
стан ні 1830–1831 рр. під час при їз ду 
ху дож ни ка до крем’ян ця лі цей уже не 
ді яв. у йо го при мі щен ні фун кці о ну ва ла 
ду хов на се мі на рія, яка в 1836 р. бу ла 
пе ре ве де на сю ди з ан но по ля.

от же, по до рож на по діл ля за кін чи-
лась, та ду хов но т. Шев чен ко ні ко ли не 
роз лу чав ся із ци ми міс ця ми, на бу ті тут 
вра жен ня від лу ню ва ли ще не раз у 
йо го тво рах.

ар хе ог ра фіч на ко мі сія зго дом ор га-
ні зу ва ла но ву екс пе ди цію, але т. Шев-
чен ко учас ті в ній не брав. 1 бе рез ня 
йо го звіль ни ли зі складу спів ро біт ни ків 
ко мі сії, а 4 квіт ня 1847 р. за а реш ту ва ли 
при в’їз ді в ки їв, ко ли по ет пос пі шав на 
ве сіл ля до м. кос то ма ро ва.

дос лід жен ня т. Шев чен ка в га лу зі 
жит тя і по бу ту ук ра їн сько го на ро ду 
на бу ли особ ли во го зна чен ня. прав да, 
він не за ли шив спе ці аль них праць з 
ет ног ра фії, бо ця сфе ра не бу ла для 
ньо го ос нов ною, але зби ран ня, вив чен-
ня і ви ко рис тан ня у тво рах кобзаря 
ет ног ра фіч них ма те рі а лів ста но вить 
на у ко ву цін ність.

Най важ ли ві ше в ет ног ра фіч них 
ма те рі а лах, Шев чен ка те, що як дос-
лід ник він звер тав ува гу са ме на ті сто-
ро ни на род но го жит тя, які або об хо ди ла 
у сво їх пра цях, або сві до мо спот во рю-
ва ла біль шість ук ра їн ських ет ног ра-
фів.

На під ста ві вив чен ня іс то рич них 
пам’яток, а та кож жит тя і по бу ту ук ра-
їн сько го се лянс тва, він ро бить гли бо кі 
вис нов ки про ге ро їч не ми ну ле рід но го 
на ро ду.

пра цю ю чи як ху дож ник і ет ног раф, 
зби ра ю чи ма те рі а ли, особ ли во ті, що 
сто су ють ся ук ра їн сько го на род но го 
жит тя, т. Шев чен ко не тіль ки не об хо-
див пи тан ня про ста но ви ще ук ра їн-
сько го се лянс тва, а нав па ки – ши ро ко 
зас то со ву вав ет ног ра фіч ні ма те рі а ли, 
щоб до вес ти згуб ний вплив крі пос ниць-
ких від но син на роз ви ток ма те рі аль ної 
куль ту ри ук ра їн сько го се лянс тва.

сер йоз на прак тич на ро бо та в га лу зі 
ук ра їн ської ет ног ра фії да ла мож ли-
вість Шев чен ко ві зро би ти вис нов ки 
про те, як тре ба вив ча ти і вис віт лю ва-
ти жит тя і по бут на ро ду, у який спо сіб 
ор га ні зо ву ва ти дос лід жен ня, щоб пра-
виль но по ка за ти ма те рі аль ну і ду хов-
ну куль ту ру ук ра їн ців. Щоб пи са ти 
про на род не жит тя, вва жав т. Шев чен-
ко, тре ба на сам пе ред доб ре зна ти, а 
щоб доб ре зна ти, тре ба сер йоз но і пос-
лі дов но вив ча ти. Не мож на бра ти ся за 
вис віт лен ня по бу ту на ро ду, ма ю чи про 
ньо го по вер хо ві ві до мос ті.

_______________ 
1. дар да в. зем ля, яку схо див та рас. вра-

жен ня та роз ду ми. – к., 1961.
2. до рош Є. т. Шев чен ко на по діл лі і во ли ні. 

– к., 2002.
3. ду да І., мель ни чук б. Шев чен ко на тер-

но піль щи ні. – 2-е вид. до пов. – к., 1998.
4. ко са рик д. Шев чен ків ські міс ця на ук ра-

ї ні. – к., 1956.
5. т. г. Шев чен ко і по діл ля. те зи до по ві дей 

на у ко во- прак тич ної кон фе рен ції, прис вя че ної 
175-річ чю з дня на род жен ня т. г. Шев чен ка. – 
к., 1999.

6. по пов п. ді яль ність т. Шев чен ка у ки їв-
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за ро ки сво го іс ну ван ня ка ча нів ка 
гос тин но прий ма ла ба га тьох зна ме ни-
тих і та ла но ви тих лю дей. пам’ять про 
пе ре бу ван ня та ра са гри го ро ви ча Шев-
чен ка в ка ча нів ській са ди бі опо ви та 
лю бов’ю і гли бо кою ша ною до ге ні аль-
ного по ета, пись мен ника, ху дож ника. 
йо го ім’я ві до ме не ли ше на бать ків щи-
ні, а й да ле ко за її ме жа ми. Ні ко ли 
ук ра ї на не чу ла та ких ніж них, теп лих і 
вод но час по лум’яних слів, як з уст цьо-
го нап ро чуд об да ро ва но го чо ло ві ка, 
який зав жди сер цем ли нув до рід ної 
ук ра ї ни.

11 трав ня 1843 року та ра са Шев-
чен ко от ри мав кви ток “на про їзд у 
ма ло ро сій ські гу бер нії тер мі ном на 
4 мі ся ці” за но ме ром 335. 19 трав ня він 
ви ї хав в ук ра ї ну ра зом із своїм зем-
ля ком Єв ге ном гре бін кою та йо го сес-
трою люд ми лою. це бу ла дов го о чі ку-
ва на, да вно ом рі я на по їз дка.

Їхав Шев чен ко пря мим кур сом до 
слав ноз віс ної са ди би ка ча нівка на 
Чер ні гів щи ні. Із влас ни ком її гри го рі-
єм сте па но ви чем тар нов ським він 
познайомився зав дя ки сво є му при я те-
ле ві, ху дож ни кові ва си лю Штер нбер-
гу ще 1839 р. взим ку нас туп но го ро ку 
Штер нберг уже ра зом з Шев чен ком 
гостював у пе тер бур зько му бу дин ку 
тар нов ських. ві ро гід но, са ме то ді 
та рас гри го ро вич і от ри мав зап ро-
шен ня від ві да ти їх ро дин ний ма є ток.

На пе ре дод ні сво го при ї ду до ка ча-
нів ки Шев чен ко пе ре си лає на імя гри-
го рія сте па но ви ча щой но ви да ну по е му 
“гай да ма ки” та свою, ма буть най кра-
щу кар ти ну “ка те ри на”. в лис ті до г. 
та р нов сько го він пи сав: “ох, як  би  то 
ме ні мож на бу ло при ї ха ти до со лов’я, 
ве се ло б бу ло, та не знаю… та вже ж як 
–  вир вусь хоч піс ля ве ли код ня і пря мі-
сінь ко до вас, а по тім уже даль ше”.

десь 27–29 трав ня 1843 р. Шев чен-
ко при був до ка ча нів ки. по тім бу ла 

по їз дка до ки є ва, на бать ків щи ну, в 
ін ші міс ця. у ве рес ні то го ж ро ку по ет 
зно ву від ві дав ка ча нів ку. а вос тан нє 
по до ро зі до мос кви в сер пні 1859 ро ку 
зно в за вер нув до тар нов ських. са ме 
то ді він за ли шив у са диб но му аль бо мі 
свій ав тог раф: “І сте жеч ка, де ти хо ди-
ла, ко лю чим те р ном по рос ла. т. Шев-
чен ко. 21 ав гус та”. Є при пу щен ня, що 
ці ряд ки прис вя че ні На дії тар нов-
ській, “лю бій ку ма сі”, як на зи вав її 
по ет. там від ва си ля тар нов сько го 
(мо лод шо го) по ет от ри мав ма те рі аль-
ну до по мо гу для по даль шої по їз дки. 
вже з пе тер бур га він пи сав у лис ті до 
сво го бла го дій ни ка: “Як би не тра пи-
ли ся ви або я до вас не за ї хав, то 
до ве ло ся б ме ні і в мос кві зах ряс нуть 
в без гріш ші”.

тут слід від зна чи ти той не за пе реч-
ний факт, що упер ше піс ля три ва ло го 
зас лан ня по ет зус трів ся з ук ра ї ною 
1843 ро ку са ме в ка ча нів ці і роз про-
щав ся з бать ків щи ною та кож там.

з усі єю ро ди ною тар нов ських 
Шев чен ко до кінця життя під три му-
вав пос тій ні при я тель ські сто сун ки. І 
на віть ос тан ні свої вір ші прис вя тив 
На дії тар нов ській – це “Н.т.” (“ве ли-
ко му че ни це ку мо”) та “ку ма моя і я” 
(1860 р.).

але най пал кі шим ша ну валь ни ком 
по е та був усе ж ва силь тар нов ський- 
мо лод ший (1837–1899).прис трас ний 
ко лек ці о не р, він од ним з пер ших, 
по чав зби ра ти ко лек цію тво рів 
кобзаря, ще за його життя.

свою зна ме ни ту ко лек цію ук ра їн-
ських ста ро жит нос тей ва силь ва си-
льо вич за по чат ку вав ще в сту дент ські 
ро ки. І до кін ця сво їх днів, вже тяж ко 
хво рий, він не при пи няв сво єї бла го-
род ної спра ви, яка ста ла зміс том йо го 
жит тя, зазначимо, що зби ра в він не 
ли ше ви со ко ху дож ні тво ри улюб ле-
но го по е та, а й йо го осо бис ті ре чі.

наУкове вИданнЯ

заслуги василЯ тарНовського-молодшого 
в увІЧНеННІ пам’ЯтІ тараса ШевЧеНка

Ãðèãîð³é Ïåòðåíêî (ñ. Êà÷àí³âêà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáë.) 
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усьо го в ко лек ції в тар нов ського 
(за ка та ло гом б. грін чен ка) на ра хо ву-
ва лося 760 різ но ма ніт них екс по на тів, 
що сто су ва ли ся життя та творчості 
та ра са гри го ро ви ча, які є сьо год ні 
ок ра сою На ці о наль но го му зею та ра са 
Шев чен ка в ки є ві. ба га то шев чен ків-
ських ре лік вій пе ре дав до ко лек ції 
близь кий при я тель по е та і йо го ду хів-
ник, ху дож ник гри го рій Чес та хів-
ський, який від ві дав ка ча нів ку у 
1887 р. по смер ті Чес та хів сько го 
ва силь тар нов ський  пе ре віз йо го прах 
з пе тер бур га до ка ча нів ки і по хо вав у 
сво є му ча рів но му пар ку поб ли зу га ля-
ви ни, де ріс дуб, під яким Шев чен ко 
лю бив від по чи ва ти. Над мо ги лою він 
на си пав кур ган- ко пію пер віс ної мо ги-
ли коб за ря.

по ки ка ча нів ка на ле жа ла тар нов-
ським, ба га то ку точ ків у пар ку бу ло 
пов’яза но з іме нем Шев чен ка. гос по-
да рі лю би ли по ка зу ва ти ці міс ця сво їм 
гос тям. ва силь ва си льо вич мрі яв 
пе ретвести до своєї са ди би прах 
багатьох ви дат них ук ра їн ців, на сам-
пе ред Шев чен ка, про те від влади 
дістав від мо ву. І то ді, на знак скор бо ти 
за ве ли ким коб за рем, тар нов ський 
зве лів уздовж дороги, що вела до 
улюбленного дуба Шевченка на са ди ти 
колами хвої яли ни – у вигляді сво є-
рід них тра ур них ві ноч ків. Їх мож на 
ба чи ти й сьо год ні.

Шев чен ка не ста ло. але пам’ять про 
ньо го за ли ши ла ся назавжди. лю бов до 
коб за ря, ви со ка по ва га до йо го особ и с-
тості та ін те рес до всьо го, що було 
пов’язано з його іменем, ста ли в ро ди ні 
тар нов ських тра ди цій ни ми, пе ре хо-
дячи від бать ка до си на. а для в. тар-
нов сько го-мо лод шо го ім’я Шев чен ка 
ста ло свя щен ним.

ста ран нями ва си ля ва си льо ви ча і 
на його влас ний кошт на мо ги лі Шев-
чен ка в ка не ві було встановлено пер-
ший пам’ят ник –  ве ли кий ча вун ний 
хрест, від ли тий за йо го влас ни ми ес кі-
за ми, ар хі тек то ром си гу чо вим.

з мо мен ту отримання доз во лу на вша-
ну ван ня пам’яті Шев чен ка ва силь тар-
нов ський-мо лод ший не про пус тив жод-

но го Шев чен ків сько го ве чо ра, що йо го 
влаш ту ва ло лі те ра тур но- ар тис тич не 
то ва рис тво в пе тер бур зі. май же що річ-
но він здій сню вав па лом ниц тво в ка нів 
на йо го мо ги лу. при цьо му най мав ся 
па роп лав, зби ра ла ся вся сім’я разом з 
ін шими ша ну валь ни ки пам’яті по е та. Ні 
тяж ка хво ро ба, ні вто ма, ні ве ли чез ні 
вит ра ти не зу пи ня ли ва си ля ва си льо ви-
ча.

зви чай но, важко пе ре ра ху ва ти всі 
зас лу ги тар нов сько го що до вша ну-
ван ня пам’яті коб за ря. але й сказаного 
дос ить аби ус ві до ми ти, як ба га то зро-
бив він для увіч нен ня іме ні великого 
сина нашого народу.

1981 ро ку на ба зі ка ча нів ської 
са ди би бу ло ство ре но дер жав ний іс то-
ри ко- куль тур ний за по від ник, який 
ни ні має ста тус На ці о наль но го. ко лек-
тив за по від ни ка пишається тим, що 
про дов жує спра ву ва си ля ва си льо ви-
ча тар нов сько го.
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наУкове вИданнЯ

проблеми розвитку музеЮ НародНоЇ архІтектури 
та побуту украЇНи та збережеННЯ його довкІллЯ

Â³êòîð Âå÷åðñüêèé (ì. Êè¿â)

той ан самбль пам'яток на род ної 
куль ту ри, який ми звич но на зи ва є мо 
му зе єм прос то не ба в пи ро го ві, нас-
прав ді і ор га ні за цій но, і ти по ло гіч но, і 
на віть прос то ро во дав но пе ре ріс рам ки 
прос то го му зею, і на віть рам ки скан се-
на – му зею прос то не ба. Не що дав нє 
при суд жен ня ав тор сько му ко лек ти ву, 
який ство рив цей му зей, дер жав ної 
пре мії ук ра ї ни в га лу зі ар хі тек ту ри 
офі цій но під твер ди ло факт ство рен ня 
на око ли ці ки є ва виз нач но го ар хі тек-
тур но- міс то бу дів но го ан сам блю, який 
є не від діль ним від сво го се ре до ви ща.

за раз ма є мо сер йоз ні проб ле ми як 
із са мим ан сам блем му зею, так і з йо го 
се ре до ви щем. факт не що дав ньо го під-
по ряд ку ван ня му зею НаН ук ра ї ни 
від кри ває шлях до прак тич ної ре а лі-
за ції дав ньої ідеї – юри дич но го й ор га-
ні за цій но го пе рет во рен ня “прос то 
му зею” на му зей- за по від ник на род ної 
куль ту ри з на дан ням йо му ста ту су 
на ці о наль но го. ця проб ле ма дав но вже 
ви рі ше на що до пе ре яс лав сько го 
му зею на род ної ар хі тек ту ри (він є 
скла до вою на ці о наль но го за по від ни-
ка), тож нас тав час ви рі ши ти її і що до 
на шо го го лов но го му зею, який за всі ма 
сво ї ми па ра мет ра ми вже фак тич но є 
за по від ни ком.

та ка змі на ста ту су не є прос тою 
фор маль ніс тю. во на до по мо же за без-
пе чи ти збе ре жен ня дов кіл ля му зею, 
без яко го йо го не мож на со бі уя ви ти і 
яке на сьо год ні є ду же заг ро же ним. 
спе ци фі ка цьо го дов кіл ля по ля гає в 
то му, що во но ві зу аль но вза є мо пов'яза-
не з ан сам блем му зею і вклю чає в се бе 
ду же знач ні від ста ні й ве ли кі те ри то-
рії, які є місь ки ми й при місь ки ми сто-
лич ни ми зем ля ми, до сі сла бо ур ба ні-
зо ва ни ми, а то му во ни ви да ють ся ла си-
ми шмат ка ми для чис лен них за бу дов-

ни ків, спе ку лян тів не ру хо міс тю та 
ін ших хи жа ків. 

І в Єв ро пі, і у нас іс ну ють дав но й 
доб ре від пра цьо ва ні ме то ди за хис ту 
цін но го дов кіл ля виз нач них ар хі тек-
тур них ан сам блів. це – вста нов лен ня 
зон охо ро ни: охо рон них зон, зон ре гу-
лю ван ня за бу до ви та зон лан дшаф ту, 
який охо ро ня єть ся. але прин ци по ва 
від мін ність за по від ни ка від му зею 
по ля гає в то му, що для за по від ни ка ці 
зо ни вста нов лю ють ся нав ко ло йо го 
те ри то рії, у зов ніш ньо му прос то рі, а 
для му зею, згід но із за ко ном ук ра ї ни 
про му зеї та му зей ну спра ву, зо ни 
охо ро ни виз на ча ють ся тіль ки в ме жах 
те ри то рії му зею. зро зу мі ло, що для 
на шо го му зею в пи ро го ві та ким чи ном 
вста нов ле ні зо ни охо ро ни ні чо го не 
да дуть. тож ми не убез пе че ні від то го, 
що зав тра пря мо бі ля му зей ної ого ро-
жі ви рос те жит ло вий бу ди нок, і на віть 
не 3-по вер хо вий, а на всі 7–9 по вер хів, 
або ав то зап рав ка чи ба га то по вер хо вий 
га раж, або тор го вель но- роз ва жаль ний 
ком плекс чи ак ва парк. та кі за яв ки 
над хо дять до го лов ки ї вар хі тек ту ри із 
заг роз ли вою ре гу ляр ніс тю. І не зав-
жди в цьо му ор га ні бу дуть пра цю ва ти 
лю ди, здат ні гра мот но від хи ли ти по діб-
ні про жек ти.

от же, що здій сню єть ся в цій си ту а-
ції, і що ще пот ріб но зро би ти? 

при роз роб лен ні ос тан ньо го ге не-
раль но го пла ну роз вит ку м. ки є ва, 
який був зат вер дже ний рі шен ням 
ки їв ра ди у 2002 р., на ви ко нан ня ви мог 
за ко ну ук ра ї ни “про охо ро ну куль-
тур ної спад щи ни” на те ри то рії міс та 
бу ли виз на че но і зат вер дже но де кіль-
ка іс то рич них аре а лів, у яких бу дів-
ниц тво і ре конс трук ція будь- я ких 
об'єк тів мож ли ві тіль ки в ра зі по год-
жен ня з ор га на ми охо ро ни куль тур ної 
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спад щи ни. те ри то рія му зею ра зом з 
уро чи щем фе о фа нія пот ра пи ли до 
пів ден но го іс то рич но го аре а лу. крім 
то го, згід но з чин ною на сьо год ні сис-
те мою зон охо ро ни пам'яток у м. ки є-
ві, зат вер дже ною ки їв ра дою та ки їв-
ською місь кою дер жав ною ад мі ніс тра-
ці єю, те ри то рія му зею пот рап ляє до 
зо ни лан дшаф ту, який охо ро ня єть ся. 
але хо чу під крес ли ти, що, по- пер ше, 
охоп ле ні тіль ки те ри то рію му зею, а 
не всі лан дшаф ти дов ко ла ньо го, а, по- 
дру ге, пра ви ла ви ко рис тан ня іс то рич-
них аре а лів у м. ки є ві до сі не роз роб-
ле ні й не зат вер дже ні. так що за хист 
по ки що ма є мо су то вір ту аль ний.

Нап ри кін ці 2002 р. інс ти тут НдІ тІ-
ам ви ко нав на у ко во- дос лід ну і про-
ек т ну ро бо ту “роз роб ка кон цеп ції 
ге не раль но го пла ну роз вит ку дер жав-
но го му зею на род ної ар хі тек ту ри та 
по бу ту ук ра ї ни”, а са ме – І її етап: 
Іс то ри ко- ар хі тек тур ний опор ний план 
та про ект зон охо ро ни дер жав но го 
му зею на род ної ар хі тек ту ри та по бу-
ту ук ра ї ни. ав тор цьо го по ві дом лен ня 
був ре цен зен том ці єї ро бо ти, ре ко мен-
ду вав схва ли ти її з ура ху ван ням вис-
лов ле них за у ва жень, пе ре да ти за мов-
ни ку (тоб то му зею) для ре а лі за ції та 
за без пе чи ти на леж ний суп ро від при 
по даль ших роз гля дах у про це сі по год-
жен ня та зат вер джен ня.

з то го ча су, на жаль, спра ва із зо на-

ми охо ро ни му зею зав мер ла. про цес 
їх по год жен ня і зат вер джен ня да лі 
роз мов не пі шов. ви ник ли пев ні за пи-
тан ня у місь ких уп рав лінь куль ту ри 
та ар хі тек ту ри, зок ре ма сто сов но не 
розв'яза них до кін ця зе мель них 
пи тань. тож я хо чу на го ло си ти: за раз 
зво лі кан ня у цій спра ві ук рай не без-
печ не! ми не ще один рік, і ці зо ни ста-
нуть уже не пот ріб ни ми – бо зем лі 
роз да дуть, і про цес за бу до ви їх ста не 
нез во рот ним.

то му за раз не об хід но внес ти в роз-
роб ле ний про ект зон охо ро ни не об-
межені ко рек ти ви, зок ре ма що до виз-
на чен ня те ри то рії му зею стро го в 
ме жах зем ле від во ду, по го ди ти йо го на 
на у ко во- ме то дич них ра дах мін куль-
ту ри й дер жбу ду, на ар хі тек тур но- 
міс то бу дів ній ра ді го лов ки ї вар хі тек-
ту ри, піс ля чо го по да ти на зат вер-
джен ня мі ніс тру куль ту ри і мис тецтв 
згід но з ви мо га ми за ко ну ук ра ї ни 
“про охо ро ну куль тур ної спад щи ни”. 
І тіль ки піс ля то го, як ін фор ма ція про 
зат вер дже ні мі ніс терс твом ме жі та 
ре жи ми ви ко рис тан ня цих зон охо ро-
ни бу де вне се на до місь ких міс то бу-
дів но го та зе мель но го ка дас трів, 
з'явить ся на дія на те, що від по від ні 
міс то бу дів ні об ме жен ня і об тя жен ня 
бу дуть на леж но вра хо ву ва ти ся при 
ви рі шен ні пи тань роз вит ку місь ких і 
при місь ких те ри то рій дов ко ла му зею.ІМ
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На род не мис тец тво – це са мо бут нє 
яви ще на ці о наль ної куль ту ри, пов’яза не 
з ми ну лим, сьо го ден ням та май бут нім. а 
все, що має май бут нє, по вин но бу ти при-
сут нім у сфе рі ос ві ти. ви ко рис тан ня 
на род но го мис тец тва в ос ві ті, йо го вив-
чен ня має дав ні тра ди ції, у то му чис лі в 
ра дян ську до бу, по чи на ю чи з ди тя чих 
са доч ків, гур тків, за галь но ос віт ніх і 
ху дож ніх шкіл та мис тець ких ви щих 
нав чаль них зак ла дів. 

про те за ко му ніс тич но го ре жи му під-
хід до на род ної твор чос ті був за і де о ло гі-
зо ва ним і од но біч ним. На род на твор чість 
є ба га то фун кці о наль ною. будь- я ке зве-
ден ня на род но го мис тец тва тіль ки до 
прак тич ної ді яль нос ті, вив чен ня мис-
тець ких тво рів без ду хов ної скла до вої, 
приз во дить до не га тив них нас лід ків. від-
ве ден ня на род но му мис тец тву ро лі ли ше 
“прик ра си” бу ло по лі ти кою ці лої іс то-
рич ної епо хи, що поз на чи лося на ос віт ніх 
прог ра мах, що передбачали вив чення 
ли ше зов ніш ніх оз на к на род но го мис тец-
тва. отож у нав чан ні ак цен ту ва лася ува-
га тільки на ор на мен та ції пред ме тів 
по бу ту, ко пі ю ван ні ок ре мих тех нік.

у по заш кіль ній ос ві ті в гур тках та 
сту ді ях час то до мі ну вав якийсь один 
нап ря мок, нап рик лад, вивчення ли ше 
пет ри ків ського роз пису. все ін ше іг но ру-
ва ло ся. Не ма ю чи ні чо го про ти пет ри ків-
сько го роз пи су, заз на чи мо, що будь- я ка 
ка но ні за ція жи вих форм на род но го мис-
тец тва ве де до стаг на ції і втра ти го лов но-
го – ор га ніч нос ті. 

На пре ве ли кий жаль, у гур тках учи-
тель пра цює з діть ми різ но го ві ку за од ні-
єю прог ра мою. без під трим ки в ос на щен-
ні пот ріб ни ми інс тру мен та ми, на оч ни ми 
ма те рі а ла ми, під руч ни ка ми вчи тель 
за ли ша єть ся на о дин ці з проб ле ма ми 
пе да го гіч но го ха рак те ру. весь його дос-
від, час то да ле кий від прак ти ки на род но-
го мис тец тва, впро вад жу єть ся у шкіль ну 
ос ві ту, ізо льо ва но від дже рел на род ної 
твор чос ті. поза ува гою ли ша єть ся най-
важ ли ві ше – ду хов ні тра ди ції, які 

неможливо осягнути за со ро к п’ять хви-
лин уро ку (над то, коли для цьо го не має ні 
ба жан ня, ані від по від них знань).

за раз у шкіль но му нав чан ні ду хов на 
куль ту ра на шо го на ро ду вик ла да єть ся у 
курсах різ них пред ме тів. та к “На ро до-
знавс тво”, “ху дож ня пра ця”, “об ра зот-
вор че мис тец тво”, “му зи ка”, “ук ра їн-
ська лі те ра ту ра”, “ху дож ня куль ту ра”, 
“ос но ви ети ки і ес те ти ки” вив ча ють 
на род ну твор чість роз різ не но, у різ них 
кла сах. во ни роз ве де ні в ча сі. ми про по-
ну є мо їх ін тег ру ва ти і вва жа є мо, що 
об’єднан ня усьо го ес те тич но го цик лу з 
1-го по 12-й класи забезпечить прі о ри-
тет не впро вад жен ня на ці о наль них 
ду хов них тра ди цій. особ ли во важ ли во, 
щоб ці прі о ри те ти вра хо ву ва ли ся при 
на пи сан ні но вих шкіль них і ву зів ських 
прог рам. 

для то го, аби на род на мис тець ка твор-
чість, її тра ди ції мог ли ре аль но впли ва ти 
на фор му ван ня та роз ви ток на ці о наль ної 
куль ту ри, не об хід но від но ви ти її вза є-
мозв’язок з ос ві тою. при цьо му важливо 
поз бу ти ся не га тив них со ці аль них тра ди-
цій не дав ньо го ми ну ло го, ко ли про фе сій-
не мис тец тво обс лу го ву ва ло по лі тич ні 
за мов лен ня, а на род не – сприй ма лося як 
роз ва га і зов ніш ня прик ра са. Ясно, що 
на ша ху дож ня ос ві та ще дов го ма ти ме 
про я ви вуль гар но го ака де міз му. Щоб 
пе ре мог ти увесь цей не га тив, тре ба ство-
рю ва ти прин ци по во но ві нав чаль ні прог-
ра ми для шкіл і ву зів, в яких на род не 
мис тец тво постане як втілення ду хов но го 
жит тя нашого народу. 

Нас тав час справ жньої по шанування 
вчи те ля, а не дек ла ра тив ної чи нов ниць-
кої ува ги до про цен тів йо го ма те рі аль них 
стат ків. тре ба під три ма ти, пе ре ду сім, 
йо го про фе сій ну гід ність, до по мог ти йо му 
не втра ти ти на дію, що йо го пра ця бу де 
пот ріб на й зав тра. Че рез учи те ля ми зак-
ла да є мо в май бут нє не тіль ки все 
найкраще, але й не га тив ні тенденції 
ми ну лих ро ків і сьо го ден ня. вий ти із 
за ча ро ва но го ко ла проб лем не мож ли во 

наУкове вИданнЯ

НародНа творЧІсть у художНІй освІтІ
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На род на кар ти на – один із най цін-
ні ших жан рів ук ра їн сько го на род но го 
мис тец тва, що на су час но му ета пі не 
втра чає сво го по тен ці а лу.

у ба га тій різ ноп ла но вій збір ці дер-
жав но го му зею на род ної ар хі тек ту ри 
та по бу ту НаН ук ра ї ни ко лек ція 
на род ної кар ти ни пол тав щи ни пред-
став ле на най пов ні ше (по над 50 оди-
ниць) та по сі дає чіль не міс це.

ком плек ту ван ня ко лек ції роз по ча-
ло ся ра зом зі ство рен ням му зею в 
1969 р. по шу ко во- зби раль ниць ка 
ро бо та про во ди ла ся в ме жах ко лиш-
ньої пол тав ської гу бер нії на у ков ця ми 
Щер бань с., зяб люк Н., га йо вою Є., 
мар чен ко т. На пол тав щи ні мож на 
ви ді ли ти де кіль ка осе ред ків на род но-
го ма лярс тва – су час ний Но во- сан-
жар ський р-н та м. мир го род.

На род ні кар ти ни, що збе рі га ють ся 
у фон дах му зею, можна кла си фі ку-
вати за жан ра ми та ма те рі а лом, який 
ви ко рис то ву вав ся. за жан ра ми ви ді-
ля ють сю жет ні (по бу то ві) тво ри, пор-
трет, пей заж, на тюр морт; за ма те рі а-
лом – кар ти ни, пи са ні пе ре важ но олій-
ни ми фар ба ми на по лот ні, дош ці, 
фа не рі, склі. біль шість із них – ано-

нім ні, за ви нят ком ро біт су час них 
ав то рів. да ту ють ся хІх–хх ст.

ок ра са збір ки – сю жет ні роботи, де 
від тво ре но ук ра їн ський по бут, зви чаї 
та об ря ди. Най час ті ше трапляється 
мо тив “ко зак і дів чи на”. це тво ри: 
“дів чи на моя, на пої ко ня” (с. за че пи-
лів ка Но во- сан жар сько го р-ну), 
“На тал ка” (ху тір тер ге лі Но во- сан-
жар сько го р-ну), “про щай, дів чи но” 
(смт ко тель на), “ко зак від’їжд жає, 
дів чи нонь ка пла че”(с. ле лю хів ка 
Но во- сан жар сько го р-ну), “по во ду” 
(с. ос тан’є ве ли ко ба га чан сько го р-ну). 
у них майс три по бу то во го жан ру тор-
ка ють ся те ми, що роз кри ває склад ні 
люд ські сто сун ки. ана лі зу ю чи еле-
мен ти кар тин та ко го сю же ту, по мі ча є-
мо, що, крім пос та тей ко за ка і дів чи ни, 
тут обов’яз ко во зоб ра же ні ін ші де та лі. 
це – кри ни ця, яка зав жди міс тить ся 
між за ко ха ни ми. во на їх роз’єд нує і 
од но час но єд нає, сто їть ближ че до дів-
чи ни, бо це влас ність її бать ків. за 
спи ною дів чи ни – рід на ха та із сад ком 
– сим вол на род но го жит тя. за спи ною 
ко за ка – до ро га, по ле, степ. тоб то зав-
жди зображене місце, пов’яза не з ман-
дрів кою: бі ля кри ни ці, за се лом, на 

НародНа картиНа полтавЩиНи  
(з фоНдІв дмНапу)

Ñâ³òëàíà Ïîíîìàðåíêî (ì. Êè¿â) 

без пе ре ко нан ня у важ ли вос ті спіль ної 
спра ви роз вит ку на шої куль ту ри і збе ре-
жен ня на род них ду хов них тра ди цій.

На ча сі ство рен ня ці ліс ної системи 
жит тє ді яль нос ті на род но го мис тец тва з 
ін тег ра ці єю йо го в ос нов ні га лу зі ос ві ти. 
для цьо го пот ріб на не тіль ки дер жав на 
опі ка, а й об’єд нан ня зу силь на рів ні 
твор чих люд ських зв’яз ків. про ве ден ня 
мис тець ких се мі на рів із за лу чен ням 
пе да го гів та вчи те лів пог ли бить цей 
зв’язок. при род но, що твор чість на род-
них майс трів, слід вис віт лю ва ти не тіль-
ки на вис тав ках чи свя тах у му зеї на род-
ної ар хі тек ту ри. аджи поп ри про ве ден-

ня цих ко рис них за хо дів, су час ні на род ні 
майс три, їх мис тець кий до ро бок ма ло 
дос туп ні учи те лям. бра кує ви дань та 
від по від ної лі те ра ту ри з на род ної твор-
чос ті, не об хід ної для про фе сій ної ро бо ти 
учи те ля. літ ні прак ти ки для уч нів, ор га-
ні зо ва ні по му зе ях на род но го мис тец тва 
та ар хі тек ту ри, тре ба до пов ни ти від по-
від ною пе да го гіч ною прак ти кою для вчи-
те лів. Най тіс ні ший зв’язок на род ної 
твор чос ті з пе да го гіч ни ми інс ти ту та ми 
дасть цін ний дос від май бут нім учи те-
лям, які не втра ча тимуть ко рін ня на шої 
куль ту ри. кон крет ні фор ми й ме то ди 
та кої спів пра ці мож на ви ро би ти спіль-

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



165

народна картИна полтавщИнИ (З ФондІв дмнапУ)

роз до ріж жі. зус трі ло ся “осіле” се ло 
та ко ча ва без дом ність… во ни зій шли-
ся на ко рот кий час: ко зак на пи ти ся 
чис тої во ди та на по ї ти сво го вір но го 
су пут ни ка – бас ко го ко ня, а дів чи на – 
від по чи ти від ро бо ти та по ба чи тись із 
хлоп цем.

прик ла дом не ви баг ли во го і ра зом з 
тим ори гі наль но го сю же ту є кар ти на 
“пас ту шок” (с. ос тап’є ве ли ко ба га-
чан сько го р-ну). хлоп чик із тор бин-
кою за пле чи ма та па ли цею в ру ках 
па се кіз та ове чок. Не ві до мий ав тор 
від тво рив ти по ву сце ну з на род но го 
жит тя, у при мі ти вній манері. але кар-
ти на ва бить до се бе від чут тям прав ди 
жит тя. На жаль, во на по га но збе рег ла-
ся, то му не мож ли во де таль ні ше про а-
на лі зу ва ти її ху дож ні якос ті.

Ні ко го не за ли шає бай ду жим ча рів-
ний світ ук ра їн сько го се ла, з ве ли кою 
лю бов’ю та щи ріс тю від тво ре ний у 
сіль ських кра є ви дах із хат ка ми, віт-
ря ка ми, цер ква ми, став ка ми та міс-
тка ми – улюб ле ни ми локусами на род-
них ма ля рів.

се ред ін ших тра ди цій них мо ти вів 
до мі ну ють пей за жі, які най глиб ше 
пе ре да ють стан при ро ди – кві ту чу 
зем лю, бо в се лян ській кра ї ні не мог ло 
бу ти інак ше; мі сяч ні но чі, буй ну вес-
ну, спе кот не лі то. емо цій ний стан 
та ких пей за жів зав жди спо кій ний. 
звер нен ня до при ро ди – го лов не кре-
до на род них майс трів, які че рез умов-
ність зоб ра жен ня ство рю ва ли ре аль-
ний кра є вид, та на да ю чи йо му жит-
тєс твер дно го сві то ба чен ня. це – кар-
ти ни “віт ря ки” (с. жов ти ни Чор но ба-
їв сько го р-ну), “сіль ський пей заж” (с. 
ве ре мі їв на Чор но ба їв сько го р-ну), 
“ку то чок се ла” (с. пет ру шин Чор но-
ба їв сько го р-ну).

пей заж ний жи во пис під твер джує 
дум ку про те, що “об раз ний ар се нал 
куль ту ри будь- я ко го на ро ду виз на ча-
єть ся на сам пе ред ха рак те ром при ро-
ди, се ред якої він зріс…”1 

Нас туп ний жанр – пор трет. Чіль не 
міс це тут по сі дає об раз ко за ка- бан ду-
рис та, який має дав нє по ход жен ня, а 
по чи на ю чи з хVІ ІІ ст. на бу ває ве ли кої 
по пу ляр нос ті. йо го іс то рія пов’яза на з 

іс то рі єю ук ра їн сько го ко зац тва.
ко зак – віль на не за леж на лю ди на, 

хо роб рий сте по вий ли цар, улюб ле ний 
на ці о наль ний ге рой. кар ти ни, що зоб-
ра жу ють ко за ка, за тра ди ці єю на зи-
ва ли ся “ко зак- ма май”. ук ра їн ські 
"ко за ки- ма маї" є особливою зна ко-
вою сис те мою, в якій зак рип тог ра мо-
ва но жит тє во важ ли ві чин ни ки ет ніч-
но го сві тог ля ду, ос нов ні скла до ві на ці-
о наль но го іде а лу та ду хов них орі єн ти-
рів ук ра їн сько го на ро ду 2. 

Не тіль ки в ук ра ї ні, а всю ди, де 
опи ня ли ся на щад ки віль них ко за ків– 
за по рож ців, ці кар ти ни бу ли улюб ле-
ною ок ра сою їх ніх хат. в ук ра їн ських 
се лах зоб ра жен ня ко за ка до сить час то 
мож на бу ло по ба чи ти ще до дру гої 
сві то вої вій ни.

у ко лек ції дмНа пу ма є мо 3 та ких 
кар ти ни та 1 скри ню із зоб ра жен ням 
ко за ка- ма мая на пе ред ній стін ці. дві 
кар ти ни збе рі га ють ся у фон дах, а 1 
кар ти на та скри ня прик ра ша ють чин-
ну екс по зи цію “пол тав щи на”. все 
знай де но у с. бір ки ве ли ко ба га чан-
сько го р-ну.

умов но погрупувавши на род ні кар-
ти ни за жан рами і від ніс ши зоб ра жен-
ня ко за ка- за по рож ця до пор трет но го, 
слід від нес ти до ньо го ще де я кі улюб-
ле ні зоб ра жен ня на род них ма ля рів.

так, значного поширення мав пор-
трет т. г. Шев чен ка. пор тре ти, що 
збе рі га ють ся у фон дах му зею, є на род-
ною ін тер пре та ці єю ав то пор тре та т. г. 
Шев чен ка (с. си ри го ро дець ко го р-ну). 
у цих же тра ди ці ях – за по зи чен ня 
сю же тів у ві до мих ук ра їн ських ху дож-
ни ків і на дан ня їм сво го ба чен ня – 
ви ко на на кар ти на “ка те ри на” (с. ве ли-
кі со ро чен ці мир го род сько го р ну). 
тут на род ний май стер на ма га єть ся 
твор чо ви рі ши ти зав дан ня й по ка зує 
свою ка те ри ну.

Як ок ре му те чію пор трет но го жан-
ру, вар то ви ді ли ти пор тре ти із зоб ра-
жен ням об ра зу дів чи ни та жін ки- ук-
ра їн ки, жін ки- ма те рі, особ ли вою оз на-
кою яких є пе ре да ча нас трою зоб ра-
жу ва них пер со на жів та кра си ук ра їн-
сько го на род но го одя гу. це кар ти ни 
“пор трет жін ки в на род но му одя зі з 
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мир го род щи ни” (м. мир го род, ху дож-
ник ксьондз І.). “пор трет сіль ської 
жін ки з ди ти ною на ру ках” (с. ду би на 
Но во- сан жар сько го р-ну). “пор трет 
жін ки в пол тав сько му на род но му вбра-
ні” (м. мир го род) та ін. всі во ни при-
ваб лю ють прав ди віс тю зоб ра жен ня 
на род но го жит тя та за хоп лю ють 
ху дож ньою май стер ніс тю.

пор тре ти пе ре ко ну ють, що цей 
жанр був здав на ша но ва ний не тіль ки 
про фе сій ни ми ху дож ни ка ми, а й 
на род ни ми ма ля ра ми. во ни на во дять 
нас на роз ду ми про міс це на род но го 
ма лярс тва і йо го роль у ду хов но му 
жит ті ук ра їн сько го на ро ду та до но-
сять і збе рі га ють сві тог ляд, ху дож ні 
сма ки прос тих лю дей, що жи ли на 
зла мі хІх–хх ст. і ра ні ше. тут май же 
ні ко ли не трапляються приг ні че ні 
об ра зи. ти ха іди лія, від ва га і зав зят тя 
– го лов ні ри си ге ро їв.

свій по та єм ний світ ма ють кар ти-
ни, ви ко нан ні в жан рі на тюр мор ту, що 
зай ма ють важ ли ве міс це в му зей но му 
зіб ран ні.

аб со лют но ре аль ні ре чі, зоб ра же ні 
у на тюр мор тах, втра ча ють свою бу ден-
ність. Най час ті ше це зви чай ні фрук ти, 
ово чі (огір ки, яб лу ка й гру ші, ви ног-
рад, ка вун), кві ти. всі во ни під по ряд-
ко ва ні пло щи ні без ті ней. май стер ні би 
пе ре лі чує всі зоб ра же ні пред ме ти. 
жов тий, зе ле ний, ко рич не вий, чер во-
ний, си ній – ос нов ні ко льо ри, які вис-
ту па ють у без лі чі від тін ків. зе ле ний 
ко лір пе ре хо дить від сві жих огір ків до 
ка ву на, що час то зоб ра жу вав ся роз рі-
за ним, його ро же ва сер це ви на і со ко-
ви тість яко го спо ку шає нас. май же всі 
на тюр мор ти ма ють тем не тло без пев-
но го дже ре ла світ ла.

див ля чись на на тюр мор ти, ро зу мі-
єш, що на род ний май стер, нат хне ний 
кра сою ре аль но го, по чи нав фан та зу-
ва ти.

су час на на род на кар ти на в ко лек-
ції дмНап ук ра ї ни пред став ле на 
по лот на ми ві до мих майс трів, яких 
по да ру ва ла сві ту бла го дат на пол тав-
ська зем ля – анас та сії рак (4 ро бо ти), 
ми хай ла онаць ка (2 роб.), Іва на ли сен-
ка (23 роб.). Їх нім тво рам при та ман ний 

ви со кий рі вень по е тич нос ті в зоб ра-
жен ні по бу ту се ла, нат хнен ність фоль-
кло ром та на род ни ми тра ди ці я ми. у 
них знай шли про дов жен ня ка но ніч ні 
те ми “ко зак ма май”, “ко зак і дів чи-
на”, “ве сіл ля”, “На Іва на ку па ла” та 
ін.

дос лід ни ки твор чос ті а. рак ствер-
джу ють, що во на є кла сич ним прик ла-
дом на род но го ма лю ван ня. крім зга да-
них ка но ніч них сю же тів, ма лю ва ла й 
іс то рію сво го жит тя, бо вий шла з 
ко заць ко го ро ду. На жаль, в ко лек ції 
му зею ма є мо всьо го 4 ро бо ти, ви ко на-
ні на склі, се ред яких чіль не міс це 
по сі да ють кар ти ни “Но во мос ков ський 
со бор” та “козак ма май”.

вдяч ний на ща док м. го го ля, що 
від крив сві ту пол тав ську ди кань ку – 
м. онаць ко – свої сю же ти чер пає з 
жит тя та фоль кло ру й пра цює за прин-
ци пом “що знаю, уяв ляю і люб лю”. це 
– ма льов ни чі сіль ські кра є ви ди з цер-
ква ми, хат ка ми, ву лич ка ми, став ка ми, 
тоб то ху дож ник на ма га єть ся по ка за ти 
все, що він пос тій но ба чить нав ко ло 
се бе, лю бить або піз нав із пі сень та 
ле генд. з ве ли кою щи ріс тю у сво їх 
по лот нах м. онаць ко від тво рює ук ра-
їн ські зви чаї, об ря ди, свя та. до му зей-
ної збір ки на ле жать всьо го дві, але 
прек рас ні ро бо ти ві до мо го майс тра – 
“укра ї ноч ка” та “різ дво в Ши ша ках”. 
зок ре ма дру га кар ти на – це чу до ва 
сю жет на за ма льов ка з різ двя ни ми 
ко ляд ниць ки ми ва та га ми. різ дво, 
по ряд з ін ши ми ве ли ки ми та ма ли ми 
свя та ми, впи са не не тіль ки у твор чість 
ми хай ла онаць ка, а й в іс то рію на род-
но го ма лярс тва.

цим сю же там від да вав свої сим па-
тії ще один ві до мий в ук ра ї ні та за її 
ме жа ми май стер – Іван ли сен ко. йо го 
кар ти ни увій шли до всес віт ньої ен цик-
ло пе дії на їв но го ма лярс тва. впро довж 
30 ро ків він вив чав тра ди цій не ук ра їн-
ське ве сіл ля, то му з та кою лю бов’ю і 
ви тон че ним від чут тям прек рас но го 
на пи сав тво ри ве сіль ної те ма ти ки – 
“ве сіл ля в дра бо ві”, "зо ло то нісь кі 
мо ло ді". під йо го пен злем на ро ди ла ся 
ці ла се рія ро біт іс то ри ко- ет ног ра фіч-
но го спря му ван ня: “Но во річ не щед ру-
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сокири давНьоЇ русІ

Áîãäàí Ïîïîâ (ì. Êè¿â)

те ри то рія дав ньої ру сі бу ла ве ли-
чез ним ка за ном, де змі шу ва ли ся різ ні 
куль ту ри. со ки ри ті єї епо хи, у всьо му 
їх ньо му роз ма їт ті, є чу до вим свід чен-
ням цьо го про це су. кра щі до сяг нен ня 
ко чо во го схо ду, Єв ро пей сько го за хо-
ду і фін ської пів но чі бу ли ви ко рис та-
ні в ево лю ції дав ньо русь кої со ки ри – 
на їх ос но ві ство рю ва ли ся свої влас ні 
мо де лі. у пев но му сен сі, со ки ра є сим-
во лом ру сі – во на зна хо дить ся на зла-
мі різ них куль тур і то му – різ но ма ніт-
на. мож ли во, ана ліз цих со кир до по-
мо же нам кра ще зро зу мі ти суть склад-
них сто сун ків між різ ни ми на ро да ми у 
дав ни ну. 

На дум ку ав то ра ці єї стат ті, май-
стер ність дав ньо русь ких ко ва лів най-
кра ще про я ви лась са ме при ви го тов-
лен ні со ки ри. зро зу мі ти це мож на 
ли ше то ді, ко ли зіт кнеш ся з цим без-

по се ред ньо, ма ю чи на ме ті прак тич ну 
ре конс трук цію ви ро бів дав ніх майс-
трів. дав ньо русь ка со ки ра – це ви щий 
ко валь ський пі ло таж. На дум ку ба га-
тьох, по каз ни ком ви со ко го ко валь-
сько го рів ня є меч. пи тан ня сто сов но 
ви роб ниц тва якіс ної хо лод ної зброї на 
те ри то рії дав ньої ру сі тур бу ва ло 
ба га тьох дос лід ни ків і бу ло віч ною 
те мою сло вес ної по ле мі ки між “нор-
ма ніс та ми” та “слов’яно фі ла ми”. але, 
як вва жає ав тор стат ті, це пи тан ня не 
нас тіль ки важ ли ве, як зда єть ся. Як що 
ко валь міг ви го то ви ти та кий склад ний 
пред мет як со ки ра, то для ньо го не 
бу ло особ ли во важ ко зро би ти дов гу 
за гос тре ну шта бу, що но сить наз ву 
“меч”. пи тан ня, ма буть, по ля гає в 
ін шо му: чи є во йов ни чість по каз ни ком 
рів ня роз вит ку на ро ду? у цьо му, 
на пев но, і бу ла від мін ність слов’ян від 

ван ня”, “Ніч на І. ку па ла”, “во дін ня 
кус та”, “пос вя чен ня в па руб ки”, а кар-
ти ни “анд рію, ко но пель ки сію” та 
“ле ле ка при ніс” – увій шли до зо ло тої 
ко лек ції на род ної кар ти ни пол тав щи-
ни з фон дів дер жав но го му зею на род-
ної ар хі тек ту ри та по бу ту ук ра ї ни.

став ля чи за ме ту оз на йо ми ти чи та-
чів з фон до вою ко лек ці єю на род ної 
кар ти ни пол тав щи ни дмНап ук ра ї-
ни, ми на ма га є мо ся виб ра ти на йо ри гі-
наль ні ші, най ці ка ві ші тво ри на род но го 
мис тец тва, які най біль ше роз кри ва ють 
ду шу ук ра їн сько го на ро ду, йо го куль-
ту ру і на ці о наль ну не пов тор ність.

На род ні кар ти ни по бу ту ють у 
се лян ських осе лях і до сі, се ред них 
трап ля ють ся й ори гі наль ні. але най-
час ті ше – це ін тер пре та ції ві до мих 
кар тин усіх жан рів: пор трет, пей заж, 
на тюр морт, сю жет на кар ти на. по шу-
ко ві екс пе ди ції 90-х ро ків, які му зей 

про во див на пол тав щи ні, до ве ли це.
На род на кар ти на пол тав щи ни є чу до-

вим ет ног ра фіч ним ма те рі а лом для на ро-
доз нав ців, а та кож  цін ним дже ре лом для 
вив чен ня цьо го ви ду на род но го мис тец-
тва, то му во на екс по ну єть ся не тіль ки на 
вис тав ках у дер жав но му му зеї на род-
ної ар хі тек ту ри і по бу ту ук ра ї ни.

_______________ 
1 На род на твор чість та ет ног ра фія. – 2002. 

– № 3. – с. 36.
2 ро до від. – 1997. – Чис ло 16. – с. 22, 35–36, 

84-85.
література:
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3. ар та нія. – 1995. – № 5. – с. 34.
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ін ших на ро дів, що во ни роз ви ва лись у 
твор чо му нап рям ку, і ос но вою іс ну-
ван ня та по бу ту був мир, а не вій на. 
від но си ни з ін ши ми на ро да ми во ни 
на ма га ли ся бу ду ва ти на мир ній, доб-
ро су сід ській ос но ві, а не на аг ре сії та 
на сильс тві. втім, ко ли при хо див во рог, 
со ки ра в ру ках ре міс ни ка та мир но го 
зем ле ро ба ста ва ла гріз ною збро єю. На 
цьо му шля ху со ки ра бу ла на ба га то 
ко рис ні шою, ніж меч. ад же по годь-
тесь – в мир но му жит ті від ме ча ко рис-
ті не ба га то... мож на на віть при пус ти-
ти, що в сис те мі сим во лів у слов’ян 
со ки ра ви ко ну ва ла ту ж са му роль, що 
в ін ших на ро дів – меч. по ка зо вим у 
цьо му ви пад ку є дав ньо русь кий вис-
лів XІІ сто літ тя, взя тий а. кір піч ні ко-
вим 1 як епіг раф до йо го фун да мен-
таль ної пра ці про дав ньо русь кі бо йо ві 
со ки ри: “се ки ра ... отъ се че съблазнь 
вра жью”, тоб то – ди я воль ську спо ку-
су. прос лід ко ву єть ся пря ма ана ло гія 
із свя щен ним япон ським ме чем, який, 
за сло ва ми зас нов ни ка ай кі до мо ри-
хея уе ши ба, “вра жає зліс но го во ро га, 
що си дить гли бо ко усе ре ди ні їх ніх 
душ та тіл” 2. 

со ки ра бу ла од ним з дав ніх сим во-
лів- о бе рі гів. мі ні а тюр ні брон зо ві 
со кир ки, зроб ле ні на зра зок справ-
жніх за ліз них со кир то го ча су, зна хо-
дять під час роз ко пок. слов’яни но си-
ли їх на со бі як обе ріг. Чо му ж зви чай-
на со ки ра так ша ну ва лась? На пев не, 
при чи на зно ву та ки у спо со бі жит тя 
древ ніх слов’ян і, на сам пе ред, в умо-
вах іс ну ван ня, в яких фор му ва ла ся 
їх ня куль ту ра. де я кі вче ні вва жа ють, 
що пра бать ків щи ною слов’ян бу ли 
пів ніч ні лі сис ті схи ли кар пат. На дум-
ку ін ших, слов’яни сфор му ва ли ся як 
ок ре ма спіль но та у ба сей ні віс ли. так 
або інак ше, слов’ян спо чат ку ото чу вав 
ліс і жит тя їх бу ло прис то со ва не до 
лі су. а в лі сі со ки ра бу ла най важ ли ві-
шим зна ряд дям, від яко го за ле жа ло 
ви жи ван ня. для то го, щоб роз чис ти ти 
від де рев ді лян ку під по сі ви – а це був 
ос нов ний спо сіб зем ле робс тва древ ніх 
слов’ян – пот ріб на со ки ра. Щоб збу ду-
ва ти теп лу ха ту – а без неї ви жи ти в 
умо вах су во рої зи ми не мож ли во – 

пот ріб на со ки ра. Щоб за го то ви ти дос-
тат ньо дров для опа лен ня та при го ту-
ван ня їжі зно ву та ки не об хід на со ки-
ра. тоб то со ки ра бу ла без по се ред ньо 
пов’яза на з за без пе чен ням жит тє во 
важ ли вих пот реб, та ких як їжа, жит-
ло та теп ло, і суп ро вод жу ва ла дав ньо-
го слов’яни на від на род жен ня до са мої 
смер ті. під час роз ко пок зна хо дять 
ма лень кі ди тя чі со ки ри, зроб ле ні за 
усі ма пра ви ла ми – з за лі за та з на ва-
ре ним ста ле вим ле зом. та ким чи ном, 
ді тей з ма ло го ві ку прив ча ли во ло ді ти 
со ки рою. а ко ли лю ди на вми ра ла, у 
мо ги лу кла ли со ки ру, щоб в ін ших сві-
тах бу ло чім на ла го ди ти по бут і, за 
не об хід нос ті, від би ти на пад во ро га. 

Чи мож на роз різ ня ти со ки ри за 
приз на чен ням? бе зу мов но, іс ну ва ли 
мир ні ро бо чі со ки ри й іс ну ва ли со ки ри 
бо йо ві, які ви ко рис то ву ва ли як зброю. 
але час то між ци ми дво ма ти па ми 
над зви чай но склад но про вес ти ме жу. 
біль шість со кир бу ли уні вер саль ни-
ми, во ни мог ли ви ко рис то ву ва ти ся і в 
мир но му жит ті, і на вій ні. крім то го, 
по я ва но вих форм бо йо вих со кир впли-
ва ла на фор му ро бо чих та нав па ки – 
во ни зав жди бу ли тіс но пов’яза ні між 
со бою. ро бо чих і бо йо вих со кир у чис-
то му ви ді бу ло не так вже й ба га то, але 
все ж та ки во ни бу ли. це, в пер шу 
чер гу, сто су єть ся бо йо вих со кир, точ-
ні ше – со ки рок, то му що їх ньою ха рак-
тер ни ми оз на ка ми бу ли ма ла ва га і 
роз мір. до ре чі, в дав ній ру сі во ни так 
і зва ли ся – “то пор ци” 3. для ро бо чих 
со кир ви ко рис то ву ва ло ся сло во “со кі-
ра”, що бла го по луч но до жи ло до на ших 
днів в ук ра їн ській і бі ло русь кій мо вах 
у виг ля ді “со ки ри”. 

ÑÎ ÊÈ ÐÈ ÄÀÂ ÍüÎ ãÎ  
ÍÎÂ ãÎ ÐÎ ÄÀ.  

Ô²Í ÑüÊÈÉ Ñë²Ä

до цьо го ча су дос лід жен ня бо ри са 
олек сан дро ви ча кол чи на в га лу зі дав-
ньо русь ко го ко валь сько го ре мес ла 
за ли ша ють ся най більш фун да мен-
таль ни ми за гли би ною охоп лен ня те ми. 
Є ли ше один не до лік – кол чин жив та 
пра цю вав в ті ча си, ко ли іс то рич на 
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іде о ло гія кра ї ни ґрун ту ва лась на твер-
джен ні, що дав ня русь бу ла єди ним та 
од но рід ним дер жав ним ут во рен ням. 
жод ною мі рою не на ма га ю чись при-
мен ши ти ве ли чез ний вне сок вче но го в 
на у ку, вар то виз на ти, що во но нак ла-
ло пев ний від би ток на йо го дос лід жен-
ня сто сов но дав ньо русь ких со кир. 
ад же ар хе о ло гія, на жаль, – це під-
роз діл іс то рії, на у ки ду же суб’єк тив-
ної, кот ру мож на по вер ну ти прак тич-
но в будь- я кий бік, ви хо дя чи з по лі-
тич ної си ту а ції та ін ших кон’юнк тур-
них мір ку вань.

твер джен ня в пра цях кол чи на сто-
сов но то го, що со ки ри дав ньої ру сі 
бу ли “те ри то рі аль но по ти пах од но-
рід ні” 4, на пог ляд ав то ра ці єї стат ті, 
не від по ві дає дій снос ті. со ки ри ки є ва 
і Нов го ро да від різ ня ли ся до сить іс тот-
но. але ка за ти про це вго лос ще ро ків 
20 то му, імо вір но, бу ло не до реч но – це 
під ри ва ло ідею “єди ної дав ньо русь кої 
на род нос ті”, з якої, як ві до мо, зго дом 
вий шли три брат ніх на ро ди – ук ра їн-
ський, бі ло русь кий і ро сій ський. ад же 
со ки ра – річ клю чо ва.

свою “єди ну” мо дель дав ньо русь-
кої со ки ри кол чин по бу ду вав май же 
ви нят ко во на ба зі дос лід жень со кир, 
знай де них на роз коп ках у Нов го ро ді 5. 
бе зу мов но, нов го род ські со ки ри кра-
си ві та якіс ні, і їх ня ево лю ція прос лід-
жу єть ся до сить чіт ко. Єди не, що нез-
ро зу мі ло – яке від но шен ня мав до 
цьо го ки їв. ад же ре аль на русь на той 
мо мент бу ла на від ста ні ти ся чу кі ло-
мет рів звід ті ля – цим сло вом то ді 
на зи ва ли від нос но не ве ли ку те ри то-
рію нав ко ло ки є ва. Інак ше чо му нов-
го род ські куп ці, що ру ша ли в ті ча си 
на ки їв, ка за ли, що во ни “йдуть у 
русь”?.. 6.

Нов го род сфор му вав ся в X ст. як 
тор го вий ву зол на шля ху “з ва ряг у 
гре ки” на зем лях, на се ле них здав на 
фін ськи ми пле ме на ми з ви со ким рів-
нем ко валь сько го ре мес ла. І ціл ком 
ло гіч но, що в Нов го род, як у тор го вий 
ву зол, сті ка ли ся ви ро би са ме фін ських 
ко ва лів, які жи ли в цьо му ре гі о ні. то му 
со ки ри в Нов го ро ді бу ли в ос нов но му 
фін сько го або, пра виль ні ше, пів ніч но-

єв ро пей сько го ти пу. Що ж со бою яв ля-
ли ці со ки ри? 

фін ські ко ва лі бу ли гід ни ми про-
дов жу ва ча ми єв ро пей ської тра ди ції, 
яка в свій час, мож ли во, піш ла від 
кель тів. пот ра пив ши на пів ніч Єв ро-
пи, во на ряс но роз цві ла там, що, на 
дум ку ав то ра, обу мов лю єть ся нас туп-
ни ми при чи на ми:

1) на яв ніс тю доб рої ре сур сної ба зи 
у виг ля ді якіс ної ру ди та де ре ви ни 
для ви па лу ву гіл ля;

2) су во ри ми при род ни ми умо ва ми 
та не ро дю чіс тю ґрун тів, що уск лад-
ню ва ло ве ден ня сіль сько го гос по дарс-
тва, і, як нас лі док, роз вит ком тих ви дів 
ді яль нос ті (у да но му ви пад ку – за лі-
зо до був но го та об роб но го ре ме сел), що 
да ва ли мож ли вість ви го тов ля ти про-
дук цію, яка ко рис ту єть ся рин ко вим 
по пи том, і та ким чи ном за роб ля ти на 
хліб.

Швид ше за все фін ські пле ме на 
поз на йо ми ли ся з пе ре до ви ми ко валь-
ськи ми тех но ло гі я ми зав дя ки сво їм 
за хід ним су сі дам – гер ман цям, що 
меш ка ли в скан ди на вії. тех но ло гії, в 
свою чер гу, прий шли сю ди з пів дня, 
тоб то з те ри то рій, що заз на ли силь но-
го впли ву рим ської ма те рі аль ної куль-
ту ри, не від’єм ною час ти ною якої бу ла 
кельт ська ко валь ська тра ди ція. Нез-
ва жа ю чи на та кий дов гий лан цюг 
спад ко вос ті, фін ські ме та лур ги і ко ва-
лі не тіль ки не втра ти ли сек ре тів 
ре мес ла, але й під ня ли йо го на якіс но 
ви щій рі вень і, в ре зуль та ті, ста ли чи 
не най кра щи ми у сві ті. це від чу ва єть-
ся й до ни ні, ос кіль ки фін ські но жі і 
со ки ри ма ють зас лу же ну ре пу та цію 
ви со ко я кіс них ви ро бів.

ево лю ція со кир по всій Єв ро пі йшла 
шля хом пе рет во рен ня втул ко вих 
со кир, ві до мих під наз вою “кель ти”, 
на со ки ри з от во ром під дер жак, що 
ма ли біль ший ко е фі ці єнт ко рис ної 
дії 7. про цес цей йшов до сить по віль-
но – ве ли ку час ти ну пер шо го ти ся чо-
літ тя на шої ери Єв ро па ко рис ту ва ла-
ся втул ко ви ми со ки ра ми, пов ніс тю 
від мо вив шись від них тіль ки десь у 
ІX ст. пів ніч Єв ро пи, де меш ка ли й 
фін ські пле ме на, по ча ла ви ко рис то ву-
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за 35 ро ків ді яль нос ті дмНап ук ра-
ї ни бу ло зіб ра но біль ше 70 тис. му зей-
них пред ме тів. Най біль ше їх бу ло прид-
ба но під час по льо вих екс пе ди цій, час-
ти ну при во зи ли са мі меш кан ці різ них 
ет ног ра фіч них ре гі о нів на шої кра ї ни, 
реш ту скла да ють пред ме ти, які пе ре-
да ва ли ся му зе є ві ко лек ці о не ра ми, мит-
ця ми, майс тра ми, пред став ни ка ми мит-
них служб, ін ши ми му зе я ми то що. а 
та ка ве ли чез на збір ка пот ре бує ве ли-
кої ува ги в пи тан ні об лі ку і на у ко вої 
об роб ки.

усі му зей ні пред ме ти пос тій но пе ре-
бу ва ють у ру сі: здій сню єть ся від крит тя 
но вих ін тер'єрів чи їх по пов нен ня і до оп-
ра цю ван ня; ор га ні зо ву ють ся вис тав ки 
(в му зеї, по за ме жа ми му зею, за кор до-
ном); про во дять ся рес тав ра цій ні ро бо ти 
– все це пот ре бує на леж но го фік су ван-
ня та до ку мен таль но го суп ро во ду.

тре ба заз на чи ти, що спо чат ку усі 
над ход жен ня поз на ча ли ся шиф ром "е" 
("ет ног ра фія"), "цН" ("цер ков не на чин-
ня") та ін., який, із знач ним збіль шен-
ням фон дів та упо ряд ку ван ням збір ки 
му зей них цін нос тей з ча сом був де та лі-
зо ва ний. фон до ва збір ка пред став ле на 
в сис те ма тич ній кар то те ці, де на всі 
му зей ні пред ме ти за ве де но ка та лож ні 
кар тки, роз ді ле ні по гру пах збе ре жен-
ня (т, дм, кс, мІ, рк, ж і т. д.) як ос нов-
но го, так і на у ко во- до по між но го фон ду. 
внут ріш ній по діл в кар то те ці від по ві-
дає те ри то рі аль но- ад мі ніс тра тив но му 
по ді лу та ет ног ра фіч но му ра йо ну ван ню 
на шої кра ї ни. крім то го, де я кі кар тки 
дуб лю ють ся в до по між них кар то те ках 
(нап рик лад, за куп ле ні на яр мар ку ке ра-
міч ні ви ро би за но сять ся в ос нов ну кар-
то те ку і в кар то те ку су час них майс трів). 
му зей ни ми пра ців ни ка ми фік су ють ся 
да ні про пош код жен ня і ва ди пред ме тів, 
пер спек тив на оцін ка їх по даль шо го ста-
ну, пот ріб ність кон сер ва цій них, ре мон-
тних чи рес тав ра цій них ро біт. док лад но 
оп ра цьо ва ний му зей ний пред мет, з виз-
на че ним міс цем екс по ну ван ня та на леж-
ним по даль шим збе ре жен ням, зай має 
на леж не міс це у фон до вій ко лек ції і, в 
по даль шо му, є не ви чер пним дже ре лом 
для му зей ної і на у ко во- дос лід ної ро бо-
ти. 

са ме за до по мо гою сис те ма тич ної 
кар то те ки ве деть ся від бір му зей них 
пред ме тів для екс по зи ції, вис та вок; 
скла дан ня ка та ло гів му зей них ко лек-
цій; уточ нен ня ви хід них да них та шиф-
рів; ви яв лен ня ма ло обс те же них ра йо-
нів та на яв ність пев ної гру пи пред ме тів 
з да но го ре гі о ну то що. та кий по шук 
пот ре бує ве ли кої кіль кос ті ча су, всі 
да ні не об хід но не од но ра зо во пе ре пи су-
ва ти, уточ ню ва ти, зві ря ти, час то- гус то 
по вер та ю чись до вже пе рег ля ну то го 
ма те рі а лу. 

у ххI ст., в еру комп'юте ри за ції, 
на яв на (кар тко ва) му зей на сис те ма тич-
на кар то те ка і фо то те ка – це на віть не 
вчо раш ній, а по зав чо раш ній день.

ок рім то го, за 35 ро ків ро бо ти 
дмНап жод но го ра зу не про во ди ла ся 
пе ре ін вен та ри за ція. за цей час віт чиз-
ня на і сві то ва му зей на на у ка зро би ла 
ве ли кий крок упе ред зав дя ки но вим 
ме то дич ним роз роб кам по ро бо ті з 
му зей ни ми пред ме та ми та ве ден ням 
об лі ку, з'яви ли ся но ві тех ніч ні мож ли-
вос ті, мо дер ні зу єть ся му зей не ус тат-
ку ван ня, об лад нан ня і т. д. 

Но ве комп'ютер не прог ра му ван ня 
за без пе чує опе ра тив ний по шук будь- 
я ко го пред ме та як за шиф ром, ад ре-
сою, чи не пов ни ми да ни ми, так і дає 
мож ли вість швид ко зро би ти ви бір ку 
пот ріб ної гру пи пред ме тів, сис те ма ти-
зу ва ти му зей ні над бан ня за фун кці о-
наль ним (пряд ки; го лов ні убо ри; тран-
спорт...), ло каль ним ("со роч ки пол тав-
щи ни"; "кро ле вець кі ру ши ки"...), хро но-
ло гіч ним (вік, де ся ти літ тя, рік), те ма-
тич ним (ре мес ло; жит ло; на чин ня...) та 
ін ши ми прин ци па ми (оз на ка ми); ук ла-
да ти ка та ло ги ко лек цій них збі рок по 
гру пах, ви дах, ав то рах то що.

згід но з ака де міч ною му зей ною на у-
кою і дос ві дом са мих му зей них пра ців-
ни ків (та кі да ні ха рак тер ні як для 
на шої, так і для ін ших кра їн) 25 % 
му зей них пред ме тів "ви па да ють" з обі-
гу. в на шо му ви пад ку це: 

– втра ти (по же жі, кра діж ки); 
– пош код жен ня (внас лі док не о бе-

реж но го по вод жен ня або під ді єю ча су 
чи умов збе рі ган ня – не дот ри ман ня тем-
пе ра тур но- во ло гіс но го ре жи му то що); 
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ва ти со ки ри з от во ром 
на ба га то ра ні ше, а вже в 
VІІ–VІ ІІ ст. там з’яви ла ся 
бо ро до по діб на со ки ра з 
ши ро ким ле зом, що ма ла 
мак си маль ний ко е фі ці єнт 
ко рис ної дії 8.

Ще при ви го тов лен ні 
за ліз ної втул ко вої со ки ри 
ви ко рис то ву ва ла ся тех но-
ло гія ко валь сько го зва рю-
ван ня, і це ціл ком по яс нює 
той факт, що ця вже доб ре 
оп ра цьо ва на єв ро пей ськи-
ми ко ва ля ми опе ра ція зас-
то со ву ва ла ся для ви го тов-

лен ня со ки ри з от во ром. Як що при 
ви го тов лен ні “кель та” шта ба згор та-
лась у труб ку і зва рю ва лась уз довж, 
т о 
те пер 
ця ж 
ш т а -
б а 
пе ре-
г и  н а -
л а  с я 
н а в -

піл для ут во рен ня пет лі і зва рю ва лась 
впо пе рек (фо то 1). цей тех но ло гіч ний 
при йом ба га то в чо му виз на чив ево-
лю цію фор ми єв ро пей ських со кир, 
ад же кін це ва фор ма ви ро бу обу мов-
лю єть ся не тіль ки приз на чен ням, але 
й тех но ло гі єю ви го тов лен ня. 

спо чат ку шта ба прос то пе ре ги на-
лась, зва рю ва лась і від тя га лась на 
клин, – та ким чи ном ви го тов ля лась 
со ки ра з вузь ким ле зом. по тім, праг-
ну чи збіль ши ти кпд, ле зо по ча ли 
пот ро ху роз ши рю ва ти за ра ху нок роз-
гон ки в ши ри ну, це зно ву та ки ок ре ма 
опе ра ція. вклад ка зі ста лі доз во ли ла 
збіль ши ти ма су ме та лу на кін ці, а 
от же ще біль ше роз ши ри ти ле зо. різ-
но вид ці єї тех но ло гії – ви ко рис тан ня 
біч ної нак лад ки зі ста лі (мал. 2). та ким 
чи ном і ви ник ла ха рак тер на бо ро до-
по діб ність, що обу мов лю єть ся, на сам-
пе ред, різ ною кіль кіс тю ма си ме та лу 
на обу ху та на ле зі. про те вузь кий 
обух за без пе чу вав ма лу внут ріш ню 
по вер хню от во ру, що не га тив но від би-

ва ло ся на міц нос ті з’єд-
нан ня ру ко я ті із со ки-
рою. усу нен ня цьо го 
не до лі ку спри чи ни ло 

сокИрИ давньоЇ рУсІ

Фото 7 Мал. 9

Фото 5

Мал. 6

– втра ти шиф рів – сю ди мож на від-
нес ти пред ме ти із стер ти ми но ме ра ми 
(під впли вом ча су чи від не я кіс ної фар-
би; під час об роб ки, чис тки та рес тав ра-
ції); не ре тель но го на не сен ня і не чіт ко го 
ви пи су ван ня цифр і букв; зір ва ні (від-
ві ду ва ча ми) чи від'єд на ні, че рез не о бе-
реж ність, бір ки (до то го ж, кар тон ні 
ста ють "здо бут ком" т. зв. "бі о ло гіч них 
аген тів") то що.

з ог ля ду на вик ла де не ви ще, про ве-
ден ня пе ре ін вен та ри за ції як ні ко ли 
гос тро сто їть на по ряд ку ден но му.

для про ве ден ня та кої мас штаб ної 
(що до кіль кос ті му зей них пред ме тів) 
пе ре ін вен та ри за ції та пе ре не сен ня всі-
єї ін фор ма ції на комп'ютер ні но сії пот-
рі бен не а би я кий час (мож на вра ху ва ти 
дос від му зе їв ки є во- пе чер ської лав-

ри) та ква лі фі ко ва ні кад ри, які по вин ні 
бу ти спе ці а ліс та ми- про фе сі о на ла ми як 
му зей ної спра ви, так і ма ти на вич ки 
ро бо ти з коп'юте ра ми та орг тех ні кою. 

зви чай но, ми не мо же мо со бі доз во-
ли ти на час пе ре ін вен та ри за ції зак ри-
ти му зей (як ма га зин для пе ре об лі ку), 
чи не ви да ва ти му зей ні пред ме ти на 
вис тав ки, екс по зи ції, рес тав ра цію, а 
то му оп ти маль ним ва рі ан том бу ло б 
по е тап не про ве ден ня ці єї ро бо ти по 
сек то рах (тка ни на/одяг, де ре во/ме тал, 
ке ра мі ка/скло, жи во пис, рід кіс ні кни-
ги, му зич ні інс тру мен ти і т. д.), вра хо-
ву ю чи при цьо му дос від ін ших му зе їв. 

в іде а лі, вар то бу ло б ма ти комп'юте-
ри в сек то рі об лі ку (та кий під роз діл ще 
пла ну єть ся), в кож но му з сек то рів від-
ді лу фон дів, а та кож для сис те ма тич ної 
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б.  попов 

ево лю цію со ки ри в бік збіль шен ня 
по вер хні з’єд нан ня от во ру із дер жа-
ком, внас лі док чо го спо чат ку з ниж-
ньо го бо ку, а по тім і з вер хньо го з’яви-
ли ся ха рак тер ні ро го по діб ні вис ту пи, 
які іно ді на зи ва ють “ще ка ви ця ми”. 
од но час но з цім спос те рі га ла ся змі на 
фор ми ле за. пря ма вер хня грань 
(фо то 3) має іс тот ний не до лік: нею 
нез руч но ви ко ну ва ти аку рат ну тес-
ляр ську ро бо ту, як ка жуть майс три, 
“під ла зи ти” у різ ні важ ко дос туп ні 
ді лян ки. то му й ви ник ла фор ма со ки-
ри, у якої ле зо тро хи під ня те до го ри 
(фо то 4). ко ре ні ці єї со ки ри за ли ши-
ли ся десь у пів ніч ній або цен траль ній 
Єв ро пі, але, ви хо дя чи з ве ли кої кіль-
кос ті ар хе о ло гіч них зна хі док со кир 
са ме цьо го ти пу, сво го ча су во ни ко рис-
ту ва ли ся ве ли ким по пи том в пів ніч-
ній ру сі 9. 

скан ди нав ські ко ва лі ви рі ши ли 
пи тан ня удос ко на лен ня ро бо чої со ки-
ри ін шим шля хом. во ни прос то поз бу-
ли ся ниж ньої ви їм ки вза га лі, і, в 
ре зуль та ті, ви ник ла ши ро ко ві до ма 
со ки ра нор ман сько го ти пу із си мет-
рич ним ле зом (фо то 5). са ме з та ки ми 

со ки ра ми нор манд ські ві кін ги під 
ке рів ниц твом віль гель ма за во йов ни-
ка ко лись за хо пи ли анг лію, ці по дії 
ві доб ра же ні на ві до мо му ви ши то му 
ки ли мі з ба йе. та кий тип со ки ри зус-
трі чав ся та кож і на ру сі, щоп рав да, 
не ду же час то і пе ре важ но на пів но чі, 
ближ че до бал тій сько го мо ря, що ще 

раз го во рить на ко ристь йо го скан ди-
нав сько го по ход жен ня 10. для со кир 
цьо го ти пу ха рак тер на тро хи ін ша 
схе ма на вар ки ста ле во го ле за – зва-
рю ван ня в обх ват (мал. 6).

Нез ва жа ю чи на всі ці вдос ко на лен-
ня, проб ле ма міц но го кріп лен ня ру ко-
я ті за до по мо гою ро го по діб них вис ту-
пів ціл ком не ви рі шу ва лась. то му 
по даль ша ево лю ція нов го род ської 
со ки ри йшла шля хом роз ши рен ня 
от во ру, що до ся га лось ви ко рис тан ням 
під за го тов ку більш ши ро кої шта би. 
крім от во ру роз ши рю ва ла ся і ле зо ва 
час ти на (фо то 7). тех но ло гія ви го тов-
лен ня в та кий спо сіб знач но спрос ти-
лась, ос кіль ки не пот ріб но бу ло біль ше 
на ро щу ва ти на кін ці ма су, роз га ня ти 
ле зо і від тя гу ва ти вис ту пи 11. але поп-
ри всю оче вид ну ви го ду та ко го під хо-
ду, ре а лі зу ва ти йо го мож на бу ло за 
на яв нос ті більш ма сив них за го то вок, 
що над хо ди ли від ме та лур гів.

ÊÈ¯Â ÑüÊÀ ÑÎ ÊÈ ÐÀ.  
ÊÀÂ ÊÀçü ÊÈÉ Ñë²Ä

ос кіль ки мо ва йде са ме про дав-
ньо русь кі со ки ри, то, ймо вір но, має 
сенс звер ну ти ся до ар хе о ло гіч них зна-
хі док, зроб ле них в тих міс цях, що й 
на зи ва ли ся, влас не, рус сю. для цьо го 
не об хід но спус ти тись на ти ся чу кі ло-
мет рів пів ден ні ше Нов го ро да, тоб то до 
ки є ва. ад же спо кон віч но русь бу ла 
ки їв ською.

пог ляд на со ки ри, знай де ні в око-
ли цях ки є ва ви яв ляє, що во ни зов сім 
ін ші, ніж нов го род ські 12. біль ше то го, 
ні чо го схо жо го на них не бу ло біль ше 
ні де в Єв ро пі. так що це, мож на ска за-
ти, і є дій сно дав ньо русь ка со ки ра в 
чис то му ви ді (фо то 8).

пер ша від мін ність, яка ду же по міт-
на, – це ха рак тер на ви різ на фор ма 
обу ха з дов ги ми від рос тка ми на тиль-
ній сто ро ні (мал. 9). ок рім ес те тич ної, 
во на ма ла ціл ком виз на че ну прак тич-
ну фун кцію, за без пе чу ю чи біль шу 
пло щу з’єд нан ня от во ру з дер жа ком. 
це ефек тив ні ший шлях, ніж од ні ли ше 
біч ні від рос тки пів ніч ної со ки ри, 
ос кіль ки на ван та жен ня на ру ко ять 
ут во рю ють ся у вер ти каль ній пло щи ні, 

Мал. 10

Мал. 11

Мал. 12
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а не в го ри зон таль ній. Ще од на пе ре-
ва га – урів но ва жен ня ле за ма сою обу-
ха, що спри яє більш точ но му уда ру. 
со ки ри з та ким обу хом, спо чат ку з 
вузь ким ле зом, а по тім з роз ши ре ним, 
з’яви ли ся са ме в зем лях нав ко ло ки є-
ва, а по тім пос ту по во по ши ри ли ся на 
всю те ри то рію ру сі. Як пи ше кир піч-
ні ков 14, по цих со ки рах мож на виз на-
чи ти ме жі роз пов сюд жен ня дав ньо-
русь кої куль ту ри в ет ніч но чу жо рід-
но му се ре до ви щі, та ко му як фін ські й 
ли тов ські пле ме на. за ме жа ми ру сі – 
Шве ція, при бал ти ка, поль ща – во ни 
та кож зус трі ча ють ся, але в та кій не ве-
ли кій кіль кос ті, яка вка зує на за віз-
ний ха рак тер. со ки ри са ме цьо го ти пу 
ви ко рис то ву ва лись як зброя, ос кіль ки 
при та кій конс трук ції обу ха мож на 
бу ло зав да ти міц но го вер ти каль но го 
уда ру. при най мні в кур ган них по хо-
ван нях во ни час то при сут ні як єди на 

зброя во ї нів. 
Як що по ди ви ти ся на со ки ру з бо ку 

вер хньо го тор ця, то мож на по ба чи ти 
ін ші ха рак тер ні від мін нос ті. Ший ка у 
неї ду же ши ро ка, і че рез це її фор ма 
яск ра во ви ра же на ко лу но по діб на 
(мал. 10). крім то го, от вір для ру ко я ті, 
як пра ви ло, круг лий, а не оваль ний чи 
три кут ний, як на нов го род ських пів ніч-
них со ки рах (мал. 11, 12).

у свій час вчи тель ав то ра в’ячес-
лав Іва но вич ба сов про де монс тру вав 
йо му пів ніч ну тех но ло гію ви го тов лен-
ня со ки ри, ко ли шта ба пе ре ги на єть ся 

по се ре ди ні і в та кий спо сіб фор му єть-
ся от вір. по вер нув шись до ки є ва, 
ав тор роз по чав вив ча ти міс це ві ар хе-
о ло гіч ні зна хід ки та знай шов на на ших 
со ки рах пе ре ра хо ва ні ви ще оз на ки. 
при цьо му жод но го на тя ку на зва ре-
ний шов, що йде від от во ру, не спос те-
рі га ло ся. спро би ви го то ви ти ки їв ські 
со ки ри за звар ною тех но ло гі єю не 
приз ве ли до ба жа но го ре зуль та ту. 
сфор му ва ти та ку ши ро ку ший ку, зас-
то со ву ю чи ко валь ське зва рю ван ня 
шта би, прак тич но не мож ли во. 

під час чер го во го від ві дан ня іс то-
рич но го му зею, ав тор та йо го ко ле га – 
ко валь олек сандр хо да ків ський дій-

шли вис нов ку, 
що от вір на 
к и  ї в  с ь к и х 
со ки рах виг ля-
дає так, на чеб-
то він зроб ле-
ний в су ціль ній 
м е  т а  л е  в і й 
з а  г о  т о в  ц і . 
в ре зуль та ті 
о. хо да ків-
ський зро бив 
п р и  п у  щ е н  н я 
що до про січ ної 

тех но ло гії ви го тов лен ня ці єї со ки ри, 
що на прак ти ці да ло ре зуль тат, близь-
кий до ки їв ських зраз ків. На да лі, оз на-
йо мив шись з мак рос трук тур ним ана-
лі зом цих со кир, ав тор стат ті по мі тив, 
що всі со ки ри ці єї ха рак тер ної фор ми 
не ма ють пов здов жніх зва рю валь них 
швів, що вка зує на спо сіб фор му ван ня 

за до по мо гою 
пе ре ги ну шта-
би. біль ше то го, 
на них не бу ло 
жод них слі дів 
ста ле вої на вар-
ки, а ли ше 
за лиш ки це мен-
та ції (на си чен-
ня кар бо ну) 
ле за на вже 
го то во му ви ро бі. 
всі ці оз на ки 
доб ре уз год жу-
ють ся із за галь-
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б. попов 

ни ми тен ден ці я ми роз вит ку ко валь-
сько го ре мес ла в пів ден ній ру сі, для 
яко го бу ло ха рак тер не ви ко рис тан ня 
ар ха їч них при йо мів ку ван ня ви ро бу з 
су ціль ної за ліз ної за го тов ки з йо го 
по даль шою це мен та ці єю. ці особ ли-
вос ті бу ли виз на че ні ві до мою ки їв-
ською дос лід ни цею г. воз не сен-
ською 13.

та ким чи ном, дав ньо русь ку со ки ру 
мож на опи са ти як ар ха їч ний ціль но-
ко ва ний ко лун, удос ко на ле ний шля-
хом від тяг ну то го до ни зу ле за і дов го го 
обу ха, що за без пе чу вав більш на дій не 
з’єд нан ня з ру ко ят тю. та кий обух 
ви ник ра ні ше, ніж ідея роз ши ри ти 
ро бо чу час ти ну до ни зу і в та кий спо сіб 
збіль ши ти ко е фі ці єнт ко рис ної дії . 
при най мні, про це го во рять ар хе о ло-
гіч ні зна хід ки вузь ко ле зо вих со кир з 
по дов же ним обу хом у ран ніх слов’янсь-
ких по се лен нях ІX ст. роз ши рен ня 
ле за, швид ше за все, від бу ло ся піс ля 
зна йомс тва з єв ро пей ською бо ро до по-
діб ною со ки рою. пи тан ня, де по ба чи-
ли цю фор му пів ден ні ко ва лі, на за хо-
ді чи на пів но чі у фін ських пле мен, 
за ли ша єть ся від кри тим. але це, на 
пог ляд ав то ра, не є сут тє вим. го лов не, 
що з’явив ся зов сім но вий тип со ки ри, 
який по єд нує в со бі ви со кий ко е фі ці-
єнт ко рис ної дії бо ро до по діб но го ле за 
та на дій ність дов го го обу ха. 

опи са ні ар хе о ло га ми “ви різ ні” 15 
обу хи цих со кир в жод но му ра зі не 
бу ли де ко ра тив ним при йо мом. ця фор-
ма є ли ше нас лід ком спе ци фіч ної тех-
но ло гії ви го тов лен ня со ки ри, що ду же 
доб ре про і люс тро ва но на фо тог ра фі ях 
пос лі дов нос ті ви го тов лен ня (фо то 13). 
ви ни кає ціл ком за ко но мір не пи тан ня: 
з яких дже рел бе ре свій по ча ток 
су ціль но ко ва на тех но ло гія ви го тов-
лен ня ці єї со ки ри. для то го щоб від по-
віс ти, ймо вір но вар то звер ну ти ся ще 
до од но го різ но ви ду со кир то го ча су, 
який по ки що не роз гля дав ся. це бо йо-
ва со ки ра- че кан (мал. 14). біль шість 
цих со кир ви го тов ле на шля хом про би-
ван ня от во ру в ме та ле вій за го тов ці, а 
не ко валь сько го зва рю ван ня вуш ка. 
приз на чен ня цих со кир ні ко ли не вик-
ли ка ло сум ні вів. по- пер ше, че рез їх ню 

ха рак тер ну фор му і ма лу ва гу, по- 
дру ге, то му, що їх зна хо дять, як пра-
ви ло, у кур га нах, де хо ва ли во ї нів- 
про фе сі о на лів, чи їм го лов ним за нят-
тям бу ла вій на. особ ли во ба га то цих 
со кир знай шли на те ри то рії роз пов-
сюд жен ня дав ньо русь кої куль ту ри. 
у Єв ро пі – на ба га то мен ше, й усі во ни 
більш піз ньо го пе рі о ду 16. це дає мож-
ли вість при пус ти ти, що ту ди во ни пот-
ра пи ли з ру сі приб лиз но в X–XІ ст. На 
русь во ни, в свою чер гу, прий шли зі 
схо ду ра зом з ко чо ви ми єв ра зій ськи-
ми пле ме на ми іран сько го по ход жен ня, 
і в цьо му не сум ні ва єть ся прак тич но 
ніх то з дос лід ни ків. за ліз ні бо йо ві 
со ки ри впер ше з’яви ли ся в схід ній 
Єв ро пі у скі фів ще в VІ ст. до на шої 
ери, тоб то на по чат ку за ліз но го ві ку. 
це від бу ло ся са ме на те ри то рії су час-
ної лі сос те по вої ук ра ї ни (мал. 15). піз-
ні ше ни ми ак тив но ко рис ту ва ли ся сар-
мат ські пле ме на, які меш ка ли на лі во-
му бе ре зі дніп ра 17. 

ціл ком імо вір но, що ко чо ви ки поз-
на йо ми ли ся з за ліз ни ми со ки ра ми на 
пів ніч но му кав ка зі, де зна хо дять най-
більш ран ні со ки ри та ко го ти пу, да то-
ва ні VІІ ст. до на шої ери (мал. 16). Як 
вид но на ма люн ку, у со ки ри з гри бо по-
діб ним обу хом з мо гиль ни ка тлі, є 
“ге не тич на” по діб ність до дав ньо русь-
кої со ки ри, що з’яви ла ся че рез 1500 
ро ків 18. в ос но ві ле жить су ціль но ко ва-
на тех но ло гія – спо сіб фор му ван ня 
от во ру шля хом про сі кан ня, а не пе ре-
ги ну шта би, і по даль шо го ко валь сько го 
зва рю ван ня. 

На пог ляд ав то ра, роз ви ток дав-
ньо русь кої со ки ри са ме зі схід ної 
мо де лі бо йо вої со ки ри го во рить на 
ко ристь то го, що русь ба га то чо го 
от ри ма ла у спа док від ін до і ран ської 
куль ту ри, но сі я ми якої бу ли сте по ві 
скі фи і сар ма ти. Як пи ше ві до мий 
ро сій ський ар хе о лог в. сє дов: “кіль-
кість скі фо- сар мат ських па ра ле лей у 
мо ві, куль ту рі і ре лі гії ве ли кої час ти-
ни слов’ян нас тіль ки знач на, що по яс-
ни ти це мож на тіль ки слов’яно- і ран-
ським сим бі о зом, що мав міс це в ран-
ній іс то рії слов’янсь ко го ет но су. ду же 
ймо вір ний і ін до і ран ський по ча ток 
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ет но ні ма “русь”. ба га то дос лід ни ків 
зво дять йо го до іран ської лек се ми зі 
зна чен ням “світ лий”, “блис ку чий”. 
о. тру ба чев пов’язує цей ет но нім з 
ін до а рій ски ми тер мі на ми “світ лий”, 
“бі лий”. На ос но ві іс то рич но го ма те-
рі а лу він ро бить вис но вок, що ет но нім 
“рос” спо чат ку тя жів до уз бе реж жя 
Чор но го й азов сько го мо рів і тав ри-
ди. тут мав іс ну ва ти особ ли вий 
ет нос – “ро си”. вза є мо дія слов’ян з 
цим на ро дом приз ве ла до пе ре не сен-

ня ін до а рій сько го ет но ні ма на час ти-
ну пів ден но- схід но го слов’янс тва 19.

це мен та ція ле за вже го то вої со ки-
ри є ще од ним тех но ло гіч ним при йо-
мом, ха рак тер ним для пів ден но русь-
ких зе мель. це ду же дав ній, мож на 
ска за ти, ар ха їч ний під хід, що прак-
ти ку вав ся в ті ча си, ко ли ко валь був 
од но час но й ме та лур гом, а са ме го лов-
не – не зай мав ся се рій ним ви роб ниц-
твом для про да жу на рин ку, а ро бив 
ви ро би на за мов лен ня в од но му ек зем-

сокИрИ давньоЇ рУсІ

комп’ЮтеризацІЯ музейНих колекцІй  
І реалІЇ сьогодеННЯ

Ëþáîâ Ïîïîâà (ì. Êè¿â)

за 35 ро ків ді яль нос ті дмНап 
ук ра ї ни бу ло зіб ра но біль ше 70 тис. 
му зей них пред ме тів. Най біль ше їх 
бу ло прид ба но під час по льо вих екс пе-
ди цій, час ти ну при во зи ли са мі меш-
кан ці різ них ет ног ра фіч них ре гі о нів 
на шої кра ї ни, реш ту пе ре да ва ли  му зе-
є ві ко лек ці о не ри, мит ці, майс три, 
пред став ни ки мит них служб, ін ші 
му зеї то що. а та ка ве ли чез на збір ка 
пот ре бує ве ли кої ува ги, і на у ко вої 
об роб ки.

усі му зей ні пред ме ти пос тій но 
пе ре бу ва ють у ру сі: здій сню єть ся від-
крит тя но вих ін тер’єрів чи їх по пов-
нен ня і до оп ра цю ван ня; ор га ні зо ву-
ють ся вис тав ки (в му зеї, по за ме жа ми 
му зею, закор до ном); про во дять ся рес-
тав ра цій ні ро бо ти – все це пот ре бує 
на леж но го фік су ван ня та до ку мен-
таль но го суп ро во ду.

тре ба заз на чи ти, що спо чат ку усі 
над ход жен ня поз на ча ли ся шиф рами 
“е” (“ет ног ра фія”), “цН” (“цер ков не 
на чин ня”) та ін., які, із знач ним збіль-
шен ням фон дів та упо ряд ку ван ням 
збір ки му зей них цін нос тей з ча сом 
були де та лі зо ва ні. фон до ва збір ка 
пред став ле на в сис те ма тич ній кар то-

те ці, де на всі му зей ні пред ме ти за ве-
де но ка та лож ні кар тки, роз ді ле ні по 
гру пах збе ре жен ня (т, дм, кс, мІ, 
рк, ж і т. д.) як ос нов но го, так і на у ко-
во- до по між но го фон ду. внут ріш ній 
по діл в кар то те ці від по ві дає те ри то рі-
аль но- ад мі ніс тра тив но му по ді лу та 
ет ног ра фіч но му ра йо ну ван ню на шої 
кра ї ни. крім то го, де я кі кар тки дуб-
лю ють ся в до по між них кар то те ках 
(нап рик лад, за куп ле ні на яр мар ку 
ке ра міч ні ви ро би за но сять ся в ос нов-
ну кар то те ку і в кар то те ку су час них 
майс трів). му зей ни ми пра ців ни ка ми 
фік су ють ся да ні про пош код жен ня і 
ва ди пред ме тів, пер спек тив на оцін ка 
їх по даль шо го ста ну, пот ріб ність кон-
сер ва цій них, ре мон тних чи рес тав ра-
цій них ро біт. док лад но оп ра цьо ва ний 
му зей ний пред мет, з виз на че ним міс-
цем екс по ну ван ня та на леж ним 
по даль шим збе ре жен ням, зай має 
на леж не міс це у фон до вій ко лек ції і, в 
по даль шо му, є не ви чер пним дже ре-
лом для му зей ної і на у ко во- дос лід ної 
робо ти. 

са ме за до по мо гою сис те ма тич ної 
кар то те ки ве деть ся від бір му зей них 
пред ме тів для екс по зи ції, вис та вок; 

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



176

скла дан ня ка та ло гів му зей них ко лек-
цій; уточ нен ня ви хід них да них та 
шиф рів; ви яв лен ня ма ло обс те же них 
ра йо нів та на яв ність пев ної гру пи 
пред ме тів з да но го ре гі о ну то що. та кий 
по шук пот ре бує ве ли кої кіль кос ті 
ча су, всі да ні не об хід но не од но ра зо во 
пе ре пи су ва ти, уточ ню ва ти, зві ря ти, 
час то- гус то по вер та ю чись до вже 
пе рег ля ну то го ма те рі а лу. 

у ххI ст., в еру комп’юте ри за ції, 
на яв на (кар тко ва) му зей на сис те ма-
тич на кар то те ка і фо то те ка – це на віть 
не вчо раш ній, а по зав чо раш ній день.

ок рім то го, за 35 ро ків ро бо ти 
дмНап жод но го ра зу не про во ди ла ся 
пе ре ін вен та ри за ція. за цей час віт-
чиз ня на і сві то ва му зей на на у ка зро-
би ла ве ли кий крок упе ред зав дя ки 
но вим ме то дич ним роз роб кам по ро бо-
ті з му зей ни ми пред ме та ми та ве ден-
ням об лі ку, з’яви ли ся но ві тех ніч ні 
мож ли вос ті, мо дер ні зу єть ся му зей не 
ус тат ку ван ня, об лад нан ня і т. д. 

Но ве комп’ютер не прог ра му ван ня 
за без пе чує опе ра тив ний по шук будь- 
яко го пред ме та як за шиф ром, ад ре-
сою, чи не пов ни ми да ни ми, так і дає 
мож ли вість швид ко зро би ти ви бір ку 
пот ріб ної гру пи пред ме тів, сис те ма-
ти зу ва ти му зей ні над бан ня за фун кці-
о наль ним (пряд ки; го лов ні убо ри; 
тран спорт...), ло каль ним (“со роч ки 
пол тав щи ни”; “кро ле вець кі ру ши-
ки”...), хро но ло гіч ним (вік, де ся ти літ-
тя, рік), те ма тич ним (ре мес ло; жит ло; 
на чин ня...) та ін ши ми прин ци па ми 
(оз на ка ми); ук ла да ти ка та ло ги ко лек-
цій них збі рок по гру пах, ви дах, ав то-
рах то що.

згід но з ака де міч ною му зей ною 
на у кою і дос ві дом са мих му зей них 
пра ців ни ків (та кі да ні ха рак тер ні як 
для на шої, так і для ін ших кра їн) 25 % 
му зей них пред ме тів “ви па да ють” з 
обі гу. у на шо му ви пад ку це: 

– втра ти (по же жі, кра діж ки); 
– пош код жен ня (внас лі док не о бе-

реж но го по вод жен ня або під ді єю ча су 
чи умов збе рі ган ня – не дот ри ман ня 
тем пе ра тур но- во ло гіс но го ре жи му 
то що); 

– втра ти шиф рів – сю ди мож на від-

нес ти пред ме ти із стер ти ми но ме ра ми 
(під впли вом ча су чи від не я кіс ної 
фар би; під час об роб ки, чис тки та рес-
тав ра ції); не ре тель но го на не сен ня і 
не чіт ко го ви пи су ван ня цифр і букв; 
зір ва ні (від ві ду ва ча ми) чи від’єд на ні, 
че рез не о бе реж ність, бір ки (до то го ж, 
кар тон ні ста ють “здо бут ком” т. зв. 
“бі о ло гіч них аген тів”) то що.

з ог ля ду на вик ла де не ви ще, про-
ве ден ня пе ре ін вен та ри за ції як ні ко ли 
гос тро сто їть на по ряд ку ден но му.

для про ве ден ня та кої мас штаб ної 
(що до кіль кос ті му зей них пред ме тів) 
пе ре ін вен та ри за ції та пе ре не сен ня 
всі єї ін фор ма ції на комп’ютер ні но сії 
пот рі бен не а би я кий час (мож на вра-
ху ва ти дос від му зе їв ки є во- пе чер-
ської лав ри) та ква лі фі ко ва ні кад ри, 
які по вин ні бу ти спе ці а ліс та ми- про-
фе сі о на ла ми як му зей ної спра ви, так і 
ма ти на вич ки ро бо ти з коп’юте ра ми та 
орг тех ні кою. 

зви чай но, ми не мо же мо со бі доз во-
ли ти на час пе ре ін вен та ри за ції зак ри-
ти му зей (як ма га зин для пе ре об лі ку), 
чи не ви да ва ти му зей ні пред ме ти на 
вис тав ки, екс по зи ції, рес тав ра цію, а 
то му оп ти маль ним ва рі ан том бу ло б 
по е тап не про ве ден ня ці єї ро бо ти по 
сек то рах (тка ни на/одяг, де ре во/
ме тал, ке ра мі ка/скло, жи во пис, рід-
кіс ні кни ги, му зич ні інс тру мен ти і т. 
д.), вра хо ву ю чи при цьо му дос від 
ін ших му зе їв. 

в іде а лі, вар то бу ло б ма ти 
комп’юте ри в сек то рі об лі ку (та кий 
під роз діл ще пла ну єть ся), в кож но му 
з сек то рів від ді лу фон дів, а та кож для 
сис те ма тич ної кар то те ки і фо то те ки, 
яки ми б мог ли ко рис ту ва ти ся з біль-
шою від да чею, опе ра тив ніс тю та ефек-
тив ніс тю на у ко ві спів ро біт ни ки як 
на шо го му зею, так і ін ших му зе їв та 
на у ко вих ус та нов, а та кож прак ти-
кан ти і сту ден ти про філь них ву зів 
то що. 

ве ли кі й різ но ма ніт ні му зей ні збір-
ки пот ре бу ють де таль но го вив чен ня і 
сис те ма ти за ції для ви пус ку пу тів ни-
ків, до від ко вої лі те ра ту ри, ви ко рис-
тан ня їх для на пи сан ня ста тей, на у-
ко вих праць, мо ног ра фій, ук ла дан ня 

л.  попова
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ка та ло гів то що. ви да ні в на шо му му зеї 
ка та ло ги но сять не сис те ма тич ний, 
ви бір ко вий і роз різ не ний за сти ліс ти-
кою та на яв ніс тю ви хід них да них 
ін фор ма ці єю. це по яс ню єть ся тим, що 
така ро бо та здій сню єть ся не ре гу ляр-
но і зай ма ють ся нею різ ні лю ди. про-
цес ук ла дан ня ка та ло гів по ви нен про-
во ди ти від діл фон дів під ке рів ниц твом 
го лов но го хра ни те ля (або ін шої від по-
ві даль ної осо би), що дасть змо гу роз-
роб ля ти план на пер спек ти ву, ко ор ди-
ну ва ти ро бо ту різ них сек то рів, уні фі-
ку ва ти ви хід ні да ні, як то: за галь на 
наз ва і міс це ва, да ту ван ня, ма те рі ал, 
тех ні ка ви ко нан ня, ав тор (при на яв-
нос ті), па ра мет ри (ва га/об’єм/роз мі-
ри), по ход жен ня (об ласть, ра йон, на се-
ле ний пункт), шифр та ін. На яв ність 
ко льо ро вої фо тог ра фії дає ві зу аль ну 
ці ліс ну кар ти ну, а до то го ж, мож на 
да ва ти та кож ори гі наль ні й ці ка ві 
фраг мен ти (нап рик лад, по ряд з фо тог-
ра фі єю ма льо ва ної скри ні поміс ти ти 
сфо тог ра фо ва ну ве ли ким пла ном її 
ніж ку з на ма льо ва ною ав то ром 
да тою).

пред ста вив ши де я кі ко лек ції 
дмНап ук ра ї ни в Ін тер не ті (як це 
зро би ли вже ба га то віт чиз ня них і 
за ру біж них му зе їв) ми мог ли б гід но 
реп ре зен ту ва ти са мо бут ність, сво є-
рід ність, не пов тор ність, різ но ма ніт-
ність – кра су і ба гатс тво на ці о наль ної 
куль ту ри на між на род но му рів ні. в 
свою чер гу, це б слу гу ва ло до дат ко вій 
про па ган ді як му зею, так і за га лом 

ук ра ї ни. ак тив не ви ко рис тан ня 
му зей них ко лек цій (в ос віт ньо- ви хов-
но му, на у ко во- дос лід но му, ко му ні ка-
тив но му та ін ших ас пек тах) під ні має 
прес тиж му зею, під ви щує за ці кав ле-
ність йо го здо бут ка ми на у ко вих ус та-
нов (в т. ч. за ру біж них), а та кож ши ро-
ко го за га лу.

ко жен му зей (но вос тво ре ний чи 
зас но ва ний на по да ро ва ній ко лек ції) 
по чи на єть ся і, за ве ли ким ра хун ком, 
за кін чу єть ся фон да ми. сю ди здій-
сню ють ся но ві над ход жен ня, тут про-
хо дить їх пер вин на на у ко ва об роб ка, 
скла да єть ся то пог ра фія, сис те ма тич-
на кар то те ка і фо то те ка, ук ла да ють-
ся ка та ло ги му зей них збі рок, тут про-
во дить ся збе ре жен ня та сис те ма тич-
ний ква лі фі ко ва ний наг ляд за му зей-
ни ми пред ме та ми та екс по на та ми; 
пла но ві звір ки, ви да чі для екс по зи-
цій, вис та вок, рес тав ра ції – і сю ди ж 
во ни по вер та ють ся для збе рі ган ня. 

та кий му зей ний “ко ло о біг” пот ре-
бує ве ли кої ко піт кої ро бо ти – пос тій-
но го фік су ван ня, до ку мен ту ван ня, 
вив чен ня. са ме по лег ши ти, зро би ти 
ефек тив ною і опе ра тив ною цю пра цю, 
а та кож ро бо ту спів ро біт ни ків на у ко-
во- дос лід но го від ді лу дмНап ук ра ї-
ни та ін ших про філь них та на у ко вих 
ус та нов і пок ли ка на су час на тех ні ка. 
На жаль, до во дить ся кон ста ту ва ти: 
від діл фон дів, в пла ні комп’юте ри за ції 
та ор гос на щен ня, пе ре бу ває на “пе чер-
но му” рів ні – не тіль ки по сек то рах 
від ді лу фон дів чи для сис те ма тич ної ІМ
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бджІльНицтво в украЇНІ

Ëþäìèëà Ïîòàïåíêî (ì. Êè¿â)

бджіль ниц тво – один із най дав ні-
ших про мис лів лю ди ни. в ук ра ї ні це 
за нят тя вва жа ло ся про мис лом від 
бо га. На ші пред ки вва жали, що сам 
гос подь пос лав свя тих зо си ма та 
са ва тія при нес ти “бо жу ро біт ни цю” 
на русь із зем лі Єги пет ської. І свя ті 
при нес ли бджо ли ну мат ку в сво є му 
по со хо ві, а бджо ли, під ня ті ар хан ге-
лом гав ри ї лом із зем лі, при ле ті ли за 
ни ми ве ли кою хма рою. жод ну ко ма ху 
не ша ну ва ли так в на ро ді, як бджо лу. 
Її на зи ва ли свя тим ство рін ням та 
“бо жою му хою”, го во ри ли ді тям: 
“ма ла бджіл ка, а й та пра цює”. а най-
ви щою пох ва лою для лю ди ни був вис-
лів: пра цює, як бджо ла. 

та хоч се ля ни здав на вва жа ли свя-
ти ми зас туп ни ка ми і пок ро ви те ля ми 
бджіль ниц тва свя тих со ло вець ких 
чу дот вор ців зо си ма і са ва тія, які в 
хV ст. зас ну ва ли чо ло ві чий мо нас тир 
на со ло вець ких ост ро вах в ар хан-
гель ській гу бер нії, пи сем ні дже ре ла 
свід чать, що бджо ли, і на віть па сі ки, 
з’яви ли ся на те ре ні ук ра ї ни на ба га то 
ра ні ше. “бать ко іс то рії” ге ро дот ще в 
444–445 рр. до р. х. за хоп ле но опи су-
вав ба гатс тва на шо го краю, зга ду ю чи 
роз по ві ді де я ких ман дрів ни ків про 
ве ли чез ну кіль кість бджіл, що ін ко ли 
че рез них на віть не мож на бу ло по до-
ро жу ва ти. у цей час бджіль ниц тво 
бу ло од ним із го лов них на ці о наль них 
про мис лів, а мед і віск – го лов ни ми 
дже ре ла ми ба гатс тва. крім внут ріш-
ньо го спо жи ван ня, ду же ба га то ме ду і 
вос ку ви во зи лося за кор дон. Їх ку пу-
ва ли гре ки, ва ря ги, ара би, єв реї. д. 
Явор ниць кий у книж ці “На рис іс то рії 
ук ра ї ни” пи ше: “грець кі, чор но мор-
ські ко ло нії не гай но зав’яза ли із ни ми 
(слов’яна ми) тор го вель но- об мін ні зно-
си ни, ви во зя чи з Над дніп ров’я і Над-
дніс тров’я – як од на ко во свід чать всі 
дже ре ла – хут ро, мед, віск, ри бу та 
не віль ни ків, а ін ко ли й збіж жя. зно си-

ни ці, що да лі, то все по ши рю ва лись і 
в х сто літ ті”.

ві зан тія май же вик люч но жи ла з 
ба ри шів, які ма ла з Над дніп ров’я 
че рез свої крим ські ко ло нії. у “по віс ті 
вре м’я них літ” ві до мо го лі то пис ця 
Нес то ра та кож зна хо ди мо під твер-
джен ня ви со ко го рів ня роз вит ку 
бджіль ниц тва в ки їв ській ру сі. у 911 
р. ки їв ський князь олег піс ля пе ре-
мож но го по хо ду на цар го род ук лав з 
гре ка ми уго ду, згід но з якою русь кі 
куп ці ма ли пра во вво зи ти мед і віск у 
ві зан тію, не спла чу ю чи ми та. у лі то-
пи сі та кож опи са но то го час ний зви чай 
об да ро ву ва ти іно зем них пос лів. так, у 
945 р. ки їв ський князь Ігор об да ро вує 
при бу лих грець ких пос лів хут ром, 
ра ба ми і вос ком. а ко ли кня ги ня оль га 
в 957 р. їз ди ла до цар го ро ду, то її суп-
ро вод жу ва ли 44 ко раб лі, на ван та же ні 
ме дом, вос ком і хут ром.

та кож у пер шо му за ко но дав чо му 
ко дек сі ки їв ської ру сі – “русь ка прав-
да”, ук ла де но му ще в хІ ст., зна хо ди-
мо стат ті, які ре гу лю ють збе ре жен ня і 
роз ви ток бджіль ниц тва (бор тниц тва). 
жод но му про мис лу в “русь кій прав-
ді” не при ді ле но скіль ки ува ги, як 
бор тниц тву, – аж 7 ста тей. це під-
твер джує ве ли ке зна чен ня бор тниц-
тва в ки їв ській ру сі. дій сно, мед і віск 
бу ли в ки їв ській ру сі на йос нов ні шою 
фор мою зби ран ня да ни ни, а бджо ли ні 
про дук ти бу ли ос нов ни ми то ва ра ми в 
тор гів лі з ін ши ми кра ї на ми. до то го ж, 
з ме ду го ту ва ли лі ки, об ря до ві стра ви, 
ва ри ли зна ме ни тий хміль ний на пій. у 
ко ляд ках мед зга ду єть ся як пер ший зі 
свя тих на по їв. він приз на чав ся ли ше 
для гос по да ря ха ти й най по чес ні ших 
гос тей.

а в цьо го па на скам’я зас ла на,
та на тій скам’ї три куб ки сто ять, 
в пер шо му куб ці – ме док- со ло док,
в дру го му куб ці – кріп кеє пи во,
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в тре тьо му куб ці – зе ле не ви но.
ме док- со ло док для па на то го,
кріп кеє пи во для жін ки йо го,
зе ле не ви но для йо го ді ток.

ба га то вос ку йшло на цер ков ні пот-
ре би. вос ко ва сві ча бу ла обов’яз ко вим 
ри ту аль ним ат ри бу том під час на род-
жен ня і при хре щен ні, під час ве сіль-
но го об ря ду і в час смер ті. 

при важ ких по ло гах за па лю ва ли 
свіч ку, щоб по лег ши ти на род жен ня 
ди ти ни. то му, хто по ми рав, да ва ли в 
ру ки свіч ку, щоб по лег ши ти від хід.

удав ни ну пов сю ди на ук ра ї ні ви го-
тов ля ли свіч ки вдо ма. са ме ви го тов-
лен ня свіч від бу ва ло ся з ве ли ким бла-
го го він ням. за па лю ва ли лам пад ку 
пе ред іко на ми, про ка зу ва ли мо лит ви, 
то пи ли на при піч ку най чис ті ший віск і 
в ньо го “огор та ли” гніт. особ ли во го 
по ши рен ня на бу ли свіч ки- трій ці, ви го-
тов ле ні за особ ли вою тех но ло гі єю, роз-
ма льо ва ні й прик ра ше ні. особ ли ве зна-
чен ня для ук ра їн ців ма ла страс на сві ча. 
по вер нув шись із цер кви піс ля ве чір ні 
страс но го (Чис то го) чет вер га, з нею 
об хо ди ли все обій стя: ха ту, ко мо ру, 
клу ню, стай ню. скрізь ви па лю ва ли 
хрес ти на вхо ді і на вік нах – від не чис ті. 
се ля ни іно ді ви го тов ля ли страс тні сві чі 
ди во виж них роз мі рів – два ар ши ни 
зав дов жки й до де ся ти фун тів ва гою. 
вва жа ло ся, що особ ли во ве ли ку си лу 
ма ла сві ча, яка го рі ла, із ро ку в рік, під 
час два над ця ти страс тей. хто має та ку 
сві чу, у то го в ха ті па ну ва ти ме лад і в 
гос по дарс тві усе вес ти меть ся. три ма ли 
та ку сві чу на по ку ті.

На за хід ній ук ра ї ні до днів де я ких 
свя тих, най час ті ше на свя то зи мо во го 
ми ко ли, ро би ли спіль ну ми ро ву сві чу 
ва гою до шіс тде ся ти кі лог ра мів. во на 
на га ду ва ла фі гу ру лю ди ни, ма ла вис-
ту пи, схо жі на ру ки, на які одя га ли 
со роч ку. На ми ко ли се ля ни з ці єю 
мир ською сві чею об хо ди ли все се ло, 
спі ва ли ми ко ла їв ські ко ляд ки:

Ішов ми ко лай, луж ком- бе реж ком,
свя тий ми ко лай, луж ком- бе реж ком.
та й го нив ко ней сріб ним ба тіж ком,
свя тий ми ко лай, сріб ним ба тіж ком.

сріб ним ба тіж ком до ха зя ї на,
свя тий ми ко лай, до ха зя ї на.
го нив він ко ней із до лин і гір, 
свя тий ми ко лай, із до лин і гір.
Із до лин і гір наг нав по вен двір,
свя тий ми ко лай, наг нав по вен двір.
ой ха зя ї не, не спи, не зі вай,
Не спи, не зі вай, ме ди по да вай.
свя тий ми ко лай, ме ди по да вай.
по ма гай біг вам, свя тий ми ко лай.
свя тий ми ко лай, по ма гай біг вам.

На гро мад ські пот ре би ко жен гос-
по дар, до яко го за хо ди ла та ка про це-
сія, мав да ти тро хи збіж жя. піс ля 
об хо ду сві чу збе рі га ли до нас туп но го 
свя та в од ній з ро дин. ві ри ли, що та ка 
мир ська сві ча мо же при нес ти щас тя й 
доб ро меш кан цям осе лі, де во на “зу пи-
нить ся”.

ос кіль ки мед і віск ко рис ту ва ли ся 
ве ли ким по пи том, то ко жен хо тів ма ти 
їх як най біль ше, а та кож і бджіл, які 
ство рю ва ли ці про дук ти бджіль ниц-
тва. спо чат ку лю ди на ма га ли ся ма ти 
як най біль ше бор тей. та пос ту по во, 
при див ля ю чись до жит тя бджіл і вив-
ча ю чи йо го, лю ди нав чи ли ся “бу ду-
ва ти” штуч ні жит ла для бджіл – 
ву ли ки. Як що рап том зва лю ва ло 
де ре во з бор тю чи від ста рос ті, бор-
тник ря ту вав свої бджо ли. він ви ру-
бу вав зі стов бу ра ко ло ду з бор тю, 
дов жи ною пів то ра- два мет ри, за леж-
но від ве ли чи ни бор ті. а що бджо ли 
бі ля по ва ле но го де ре ва круж ля ли 
вго рі, то бор тник на ма гав ся під ня ти 
ви ру ба ну ко ло ду з бор тю на су сід нє 
де ре во й зак рі пи ти там. втім, не зав-
жди вда ва ло ся ви ру ба ну ко ло ду в той 
са мий день під ня ти й вста но ви ти на 
де ре ві, для цьо го пот ріб ні бу ли ду же 
міц ні ві рьов ки, спе ці аль ні прис трої 
(ве ли кі де рев’яні ко ле са), та й од ній 
лю ди ні зро би ти цю ро бо ту не під си лу. 
то му до во ди ло ся ли ша ти ко ло ду з 
бджо ла ми на де кіль ка днів на зем лі. І 
от, прий шов ши че рез де кіль ка днів, 
бор тник по мі чав, що бджо ли не ки да-
ли гніз да в ко ло ді, яка сто я ла на зем-
лі, і по чу ва ли се бе там до сить доб ре. 
отож, не бу ло край ньої пот ре би та кі 
ву ли ки- ко ло ди під ні ма ти й вста нов-
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лю ва ти на де ре вах. спер шу та кі бор-
тьо ві ву ли ки бу ли роз ки да ні по лі сах. 
там, де ліс ви ру бу вав ся, во ни сто я ли 
на пнях. у дав ни ну та кі міс ця на зи ва-
ли па сі ка ми, то му й су куп ність ву ли-
ків- ко лод, які там сто я ли, по ча ли 
на зи ва ти па сі ка ми.

збіль шен ню кіль кос ті бджо ло сі-
мей спри я ло що річ не ро їн ня бджіл. 
спо чат ку лю ди нав чи ли ся при ма ню-
ва ти рої у на пе ред під го тов ле ні бор ті 
чи ву ли ки- ко ло ди, на во щу ю чи їх і 
на ти ра ю чи спе ці аль ни ми так зва ни-
ми ма точ ни ми тра ва ми: ме лі сою, чеб-
ре цем, ма те рин кою, м’ятою, лис тям 
смо ро ди ни, а по тім нав чи ли ся і пе ред-
ба ча ти ви хід рою, ло ви ти йо го й сад-
жа ти у ву лик.

Щоб ло ви ти рої, пот ріб но бу ло пос-
тій но бу ти бі ля сво їх бджіл, і па січ ни-
ки по ча ли спо руд жу ва ти тим ча со ве 
жит ло (хо ча б ку рінь) бі ля ву ли ків або 
нав па ки – вста нов лю ва ти ву ли ки ко ло 
осе лі.

Із хро нік по ля ка ан о ні ма гал ла 
до ві ду є мо ся про іс ну ван ня вже в хІ ст. 
па сік на ук ра ї ні. він пи сав: “Я ба чив на 
цій зем лі над зви чай но ба га то бджіл, 
па сік у сте пах і бор тей у лі сах”. а іс то-
рик в. ляс ко рин ський у сво їй кни зі 
“Іс то рія пе ре яс лав ської зем лі з най-
дав ні ших ча сів до по ло ви ни хІ ІІ сто-
літ тя” від мі чав: “у пе ре яс лав ській 
зем лі, так са мо як і в ін ших зем лях, у 
зв’яз ку з ліс ним ба гатс твом, дав но вже 
іс ну ва ло па січ ниц тво”. у сьо мо му то мі 
“Іс то рія ук ра ї ни- ру сі. ко заць кі ча си 
до ро ку 1625” м. гру шев сько го від зна-
че но: “На віть у су хих ра хун ко ви чів, 
пра ви тельс твен них ре ві зо рів, що опи-
су ва ли до хо ди ук ра їн ських ста рос тів у 
хVІ ст., зна хо ди мо опис ба га тих па сік. 
“суть ин ше па сі ки, іж і три се ли ща за 
од ну па се ку не сто ят”, – пи ше ре ві зор 
про мі щан брац слав ських, – “при ко то-
рой есть на ми лю зем ли, а в на и мен шое 
пол ми ле; так же в не го паш ня, ста вы 
спус тные, пчол мнос тво, зверъ вся кий, 
са ды и ого ро ды ово що вым рос кош ныи 
и ве ли кий иной по жи ток... паш ня там 
ро дить збо жье вся кое зав жды мней, 
не же ли при ко то ромъ ин шомъ замъ-
ку”.

за нят тя па січ ниц твом ва жа ло ся 
свя тою спра вою. па сі ки бу ли при 
мо нас ти рях і цер квах, три ма ли бджіл 
ко за ки і прос тий люд. у се лах, ху то-
рах, на уз ліс сях сто я ли па сі ки, в яких 
пе ре ва жа ли ву ли ки- ко ло ди.

в ук ра ї ні аж до поч. хІх ст. іс ну-
ва ло три ос нов них ти пи ву ли ків:

1) ву ли ки- ко ло ди (бор тя ки, сто я-
ки, пень ки);

2) дуп лян ки або без дон ки;
3) ки ма ки, ко ші, са пет ки- ву ли ки.
Най більш ста рі ук ра їн ські ву ли ки 

– це, без пе реч но, ву ли ки- ко ло ди. з 
тов сто го де ре ва (ді а мет ром не мен ше 
50 см) ви ру бу ва ли чи ви па лю ва ли 
ко ло ду зав дов жки з пів то ра мет ра. 
спо чат ку ви дов бу ва ли довж – дов гий 
от вір ши ри ною 10-13 см і дов жи ною 
від 50 до 100 см. по тім цей от вір роз-
ши рю ва ли со ки рою вглиб ко ло ди, щоб 
ут во ри лася по рож ни на ок руг лої чи 
тра пе це вид ної фор ми, при чо му вер-
хню час ти ну ро би ли тро хи шир шою, 
ніж ниж ню. гли би на ці єї по рож ни ни 
за ле жа ла від тов щи ни ко ло ди, так як 
тов щи на сті нок ву ли ка по вин на бу ла 
бу ти не мен ше 10 см. довж щіль но 
зак ри ва єть ся дво ма втул ка ми (вер-
хньою дов жі єю і ниж ньою дов жі єю), 
щоб мож на бу ло ог ля ну ти вер хню або 
ниж ню час ти ну гніз да, не роз кри ва ю-
чи всьо го ву ли ка, аби мен ше три во-
жи ти бджіл. Ін ко ли втул ки ще зак ри-
ва ють міц ною дош ко ю- сніт тю, яка 
зак ріп лю ва ла ся на ко ло ді ду бо ви ми 
гвіз дка ми- диб ля ми. уліт ку у ве ли ку 
спе ку па січ ник вий мав ниж ню дов-
жію, а от вір зак ри вав ли ше сніт тю. 
так гніз до кра ще про віт рю ва лось і 
бджо ли кра ще пе ре но си ли ви со ку 
тем пе ра ту ру. зи мою ж па січ ник клав 
у ву лик на дно жмут су хої жит ньої 
со ло ми, яка має влас ти вість ду же доб-
ре вби ра ти во ло гу, і під стінь та кож 
ро би ла ся прок лад ка з жит ньої су хої 
со ло ми. це за хи ща ло бджіл від зи мо-
во го й вес ня но го хо ло ду й над мір ної 
во ло гос ті. Якщо ж па сі ка сто я ла в лі сі, 
то стінь за хи ща ла бджіл і від вед ме-
дів.

у ко ло ді роб лять ще один ма лень-
кий от вір- льо ток, че рез який бджо ли 
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за лі та ють у ву лик і ви лі та ють з ньо-
го. він міс тив ся або нав про ти дов жа, 
або під ку том 90° до дов жа, май же 
по се ре ди ні дуп ла, трош ки ближ че до 
сте лі. льо ток час то ро би ли у виг ля ді 
пря мо кут но го от во ру, роз мі ром десь 
4х8 см. у ньо го встав ля ли ко ну со по-
діб ний вкла диш, який од ним кін цем 
тро хи вис ту пає з льот ка че рез стін ку 
на зов ні, з дру гим, прой шов ши че рез 
внут ріш ню по рож ни ну ву ли ка, упи-
ра єть ся в про ти леж ну її стін ку. цей 
вкла диш пе рек ри ває льо ток, за ли-
ша ю чи дві вер ти каль ні щі ли ни з обох 
бо ків зав шир шки 1–2 см, і слу жить 
опо рою для стіль ни ків, обе рі га ю чи їх 
від об ри ван ня. Ін ко ли льот ки ро би ли 
круг лої фор ми. Над льот ком і під ним 
за би ва ли де рев’яні ло па точ ки, з яких 
ниж ня пра ви ла за при літ ну дощеч ку, 
а вер хня за хи ща ла бджіл від до щу.

усе ре ди ну ву ли ка встав ля ють дві 
хрес то ви ни: од ну у вер хній час ти ні, 
на від ста ні 25–32 см від сте лі, дру гу 
на 15–20 см ниж че льот ка. ці дві хрес-
то ви ни та кож слу жи ли опо рою для 
стіль ни ків, обе рі га ю чи їх від обри ван-
ня.

Щоб за хис ти ти ву ли ки- ко ло ди від 
до щу та від сон ця у літ ню спе ку, їх 
нак ри ва ли пок рів ля ми з со ло ми, ко ри, 
де ре ва, а ін ко ли й че реп’яни ми.

ста ви ли ву ли ки ко ло ди чи прос то 
на зем лі, чи на пнях від зру ба них 
де рев, чи на не ви со ких під став ках з 
де ре ва або ка ме ню.

Як що ко ло да бу ла ду же тов ста, то 
з неї на віть ро би ли ву лик на дві чи 
три бджо ло сім’ї, ви дов бу ю чи в ко ло ді 
дві чи три по рож ни ни, від по від но 
об лаш то ву ю чи їх.

ву ли ки- ко ло ди бу ли ду же гро міз-
д ки ми, важ ки ми, то му їх ду же рід ко 
пе ре во зи ли з од но го міс ця на дру ге, 
ду же рід ко за но си ли на зи му в ом ша-
ни ки, так як тов сті стін ки цих ву ли ків 
до сить доб ре за хи ща ли бджіл від 
мо ро зу.

де що піз ні ше в ук ра ї ні ви ник ли 
ву ли ки- дуп лян ки або, як ще їх на зи-
ва ли, без дон ки. дуп лян ки бу ли на ба-
га то мен ші від ву ли ків- ко лод, їх ви со-
та ся га ла не біль ше мет ра, і во ни ма ли 

на ба га то тон ші стін ки. дуп лян ки не 
ма ли дов жії, не ма ли дна, то му ін ша 
їх наз ва – без дон ки. у стін ках дуп-
лян ки був ли ше один от вір – льо ток. 
усе ре ди ні, в од но му чи двох міс цях, 
зак ріп лю ва ли ся лег кі хрес то по діб ні 
по пе реч ки (вто ри ці) для під трим ки 
стіль ни ків. дуп лян ки, як і ву ли ки- ко-
ло ди, нак ри ва ли бе рес тою, че реп’яни-
ми і со лом’яни ми пок рів ля ми. ста ви-
ли дуп лян ки від кри тим дном пря мо 
на зем лю і ос но ву дуп лян ки при ко пу-
ва ли. Іно ді для збіль шен ня об’єму 
ву ли ка під дуп лян кою ви ко пу ва ли 
ям ку, щоб бджо ли мог ли бу ду ва ти 
там стіль ни ки. дуп лян ки ви дов бу ва-
ли з ли пи, віль хи чи ду ба. ду же час то 
дуп лян ки ви го тов ля ли з де рев, які 
вже ма ли при род ні дуп ла, звід си, оче-
вид но, по хо дить і наз ва дуп лян ка. 
дуп лян ки бу ли не та кі важ кі, як ву ли-
ки- ко ло ди, і це да ва ло мож ли вість 
ви во зи ти бджіл на ро їн ня і на взя ток 
на ли пу, ака цію, греч ку, бу дяк, на 
ота ву. вес ною у лі сі на ба га то ра ні ше 
зац ві та ють де ре ва й пер воц ві ти, ніж 
на по лях і в са дах бі ля осель. то му 
па січ ни ки ран ньої вес ни ви во зи ли 
ву ли ки на уз ліс ся чи до лі су, щоб 
бджо ли ні сім’ї доб ре зміц ні ли на ран-
ніх лі со вих ме до но сах, да ли гар ні рої, 
а по тім за без пе чи ли доб рий взя ток. 
Як що лі су поб ли зу не бу ло, то па січ-
ни ки ви во зи ли ву ли ки в луг, де рос ло 
ба га то верб, ло зи, ше лю ги та ін ших 
ку що вих де ре в. па січ ни ки ду же 
ша ну ва ли вер бу, яка зац ві тає най-
пер шою з усіх де рев нап ри кін ці бе рез-
ня і дає бджо лам ба га то ме ду й нек та-
ру. па січ ни ки зна ли, що пи лок і нек-
тар з вер би ма ють спе ци фіч ні оз до-
ров чі влас ти вос ті для бджіл. бі ля 
ві до мої шко ли бджіль ниц тва в се лі 
паль чи ки Чер ні гів ської об лас ті наш 
ве ли кий па січ ник, зас нов ник ці єї шко-
ли, пет ро про ко по вич ра зом із сво ї ми 
уч ня ми на са див бі ля 2000 верб. та кож 
лі си ук ра ї ни ба га ті на віль ху, бе рест, 
клен, ди ку гру шу, які цві туть у бе рез-
ні та квіт ні і є гар ни ми ме до но са ми. 
але най кра щим ме до но сом на ших 
лі сів є ли па. зац ві тає во на нап ри кін ці 
чер вня, на по чат ку лип ня. На ук ра ї ні 
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най більш по ши ре ні сор ти ли пи:
– ли па ши ро ко лис та, яка дає 600–

1000 кг ме ду з гек та ру на сад жень;
– ли па дріб но лис та, яка дає 800 кг 

ме ду з гек та ра на сад жень;
– ли па пух нас та, яка рос те на пів-

ден но му за хо ді ук ра ї ни і дає 1200 кг 
ме ду з гек та ра на сад жень.

ли по вий мед зав жди був ос нов ною 
час ти ною то вар ної про дук ції ба га тьох 
па сік.

з лу гів і лі сів взя ток бу ває в пер-
шій по ло ви ні лі та, до Іва на ку па ла; 
греч ка цві те у жни ва, піс ля пет ра та 
аж до спа са або до пер шої пре чис тої. 
а під час пет рів ки зац ві та ють бу дя ки 
й ін ко ли їх так бу ває ба га то, що “по ле 
на че ки тай кою вкри те, а прой ди по лем 
– па хо щі, аж го ло ва вер тить ся”. (І. 
лах но. “про бджіл”). то му па січ ни ки 
вес ною ви во зять па сі ки в ліс або в луг, 
в пет рів ку ви во зять на бу дя ки, а у 
жни ва – на греч ку.

пе ре во зи ли бджіл тіль ки вно чі. віз 
має бу ти як най біль ший і доб ре на топ-
та ний со ло мою чи сі ном. льо ток у дуп-
ля нок при цьо му зак ри ва ли, а дно 
зав’язу ва ли “рід ким” по лот ном, яке 
доб ре про пус ка ло по віт ря. дуп лян ки 
най кра ще ста ви ти рів но, щіль но, 
прокла да ю чи між ни ми со ло му, і міц-
но ув’язу ю чи мо туз ка ми. при чо му 
дуп лян ки на віз ста ви ли так, щоб реб-
ро со тів у кож ній дуп лян ці бу ло зо рі-
єн то ва не вздовж во за, так со ти мен ше 
об ри ва ли ся. На один віз ув’язу ва ли до 
двад ця ти дуп ля нок. так упа ко ва ні 
бджо ли мож на бу ло пе ре во зи ти од ні-
єю па рою во лів. бджіл зав жди на ма-
га ли ся пе ре во зи ти са ме во ла ми, бо 
во ни більш рів но йдуть і не шар па ють 
як ко ні, та й ре а гу ють на уку си бджіл, 
во ли на ба га то спо кій ні ше, ніж ко ні, 
яких в та ко му ви пад ку вза га лі не 
мож на спи ни ти. Як що дуп ля нок бу ло 
ба га то, то од на па ра во лів мог ла вез ти 
у два во зи (зад ній прос то прив’язу-
вав ся до пе ред ньо го).

па січ ни ки ін ко ли пе ре во зи ли 
бджіл на від стань, яку не мог ли прой-
ти во ли за од ну ніч. то ді вран ці зу пи-
ня ли ся, зні ма ли ву ли ки з во за, від-
кри ва ли льот ки і да ва ли мож ливість 

бджо лам об ле ті ти ся. вве че рі зно ву 
па ку ва ли бджіл на віз і їха ли да лі. 
На ма га ли ся при вес ти бджіл на взя ток 
до схо ду сон ця і вста но ви ти ву ли ки на 
від ста ні 50–100 м від ме до но сів.

Як що зас то со ву ва ла ся ро є бій на 
сис те ма до бу ван ня ме ду, то на по чат-
ку го лов но го взят ку (нап рик лад, ко ли 
цві те греч ка), па січ ни ки “пус ка ли на 
мед” бджіл. дуп лян ки доб ре під ку рю-
ва ли ди мом, пе ре вер та ли і сту ком 
гна ли бджіл уго ру, щоб зло ви ти мат-
ку. злов ле ну мат ку зак ри ва ли в клі-
точ ку, яку зак ріп лю ва ли у ву ли ку 
бі ля льот ка. у та кій си ту а ції до рос лі 
бджо ли не зай ня ті по дог ля ду за мат-
кою і чир вою, і всі зби ра ють мед. за 
5–6 днів доб ро го взят ку бджо ли прос-
то “за ли ва ють” дуп лян ку ме дом. але 
до осе ні бджіл у та кій дуп лян ці бу де 
ду же ма ло, та ка сім’я не пе ре зи мує.

На від мі ну від ву ли ків- ко лод, дуп-
лян ки на зи му тре ба ду ло хо ва ти від 
хо ло ду. для цьо го ви ко рис то ву ва ли ся 
ко мо ри, пле те ні са раї, зем ля ні пог ре би 
і ями. але най кра ще зи му ва ли бджо ли 
в спе ці аль но по бу до ва них для цьо го 
ом ша ни ках, де бу ло теп ло, су хо, ти хо, 
тем но і бу ло доб ре про віт рю валося. 2 
жов тня, в день свя тих чу дот вор ців 
са ва тія і зо си ма, па січ ни ки по чи на ли 
за но си ти дуп лян ки на зи мів лю. але 
як що по го да сто я ла теп ла, бджо ли мог-
ли бу ти на ву ли ці аж до пи ли пів ни. 
Чим піз ні ше за хо ва єш бджо ли – тим 
кра ще во ни пе ре зи му ють. 

бу ва ло, в кін ці лі та па січ ник ба чив, 
що всі дуп лян ки з бджо ла ми не по міс-
тять ся в при мі щен ня для зи мів лі, то ді 
він за ку рю вав бджіл сір кою, вби ва ю-
чи їх, а по тім ви рі зу вав чи ви би вав 
со ти з ме дом. Час то так ги нуть най-
кра щі сім’ї, що зіб ра ли най біль ше 
ме ду.

в кар па тах і на пів дні ук ра ї ни 
ду же по ши ре ни ми бу ли ву ли ки, пле-
те ні з со ло ми. жит ню со ло му для пле-
тін ня ву ли ків жа ли сер пом, за тиж-
день до по чат ку жнив (у цей пе рі од 
во на най міц ні ша). ко лос ки від рі за ли 
сер пом і кла ли на стер ні, щоб во ни 
доз рі ли. з от ри ма ної та ким спо со бом 
со ло ми мож на зра зу ж по чинали плес-
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ти ву ли ки там, де бджо ли вже ро ять-
ся й пот ріб ні но ві ву ли ки. та кож цю 
со ло му мож на збе рег ти в сто до лі і 
плес ти ву ли ки зи мою. со лом’яні ву ли-
ки пле ли на де рев’яних “ко лод ках”, 
щоб усі ву ли ки ма ли од на ко вий об’єм, 
із со лом’яних джгу тів, дов жи ною 6–7 
см. зши ва ють со лом’яні джгу ти ко рою 
із бе рес та, роз щеп ле ни ми пру та ми із 
ло зи. ло зу за го тов ля ли взим ку, очи-
ща ли пру ти від ко ри, ви су шу ва ли і 
збе рі га ли у су хо му пог ре бі. пе ред тим, 
як плес ти ву ли ки, пру ти мо чи ли в 
га ря чо му нас тої де рев’яно го по пе лу, 
щоб во ни не ла ма ли ся. вип лі та ли 
ву ли ки десь на 10 см ви ще від фор ми 
(“ко лод ки”) і змо чу ва ли йо го теп лою 
во дою. ста ви ли йо го на дош ки, а по тім 
кла ли дош ки і на вип ле те ний ву лик, а 
на них кла ли тя гар до 10 пу дів ва гою. 
під тя га рем со лом’яний ву лик пе ре-
бу вав при най мні два дні. зни зу ви рі-
зу вав ся льо ток. по тім вже су хий 
ву лик на ти ра ли ме лі сою, ду ши цею, 
лис тям смо ро ди ни, і в ньо го вже мож-
на бу ло са ди ти рій. со лом’яні ву ли ки 
ма ли ряд пе ре ваг:

– в со лом’яних ву ли ках вліт ку не 
так жар ко, як в де рев’яних, а бджо ли 
ду же по га но пе ре но сять ви со ку тем-
пе ра ту ру;

– со ло ма ду же гіг рос ко піч на, во на 
доб ре вби рає во ло гу, то му в со лом’яних 
ву ли ках ду же су хо, і бджо ли доб ре 
по чу ва ють се бе в та ко му ву ли ку;

– со лом’яний ву лик не тріс ка єть ся, 
не ко ро бить ся;

– со лом’яний ву лик більш лег кий, 
ніж де рев’яний;

– з со лом’яно го ву ли ка ду же лег ко 
пе рег на ти бджіл в ін ший со лом’яний 
ву лик.

три ма ли та кі ву ли ки в ок ре мій 
бу дів лі – “чоль ни ку”. со лом’яні ву ли-
ки та кож па січ ни ки ви во зи ли на взя-
ток. Як що до ро га бу ла гар на, то па ку-
вали ко ші на на топ та ний со ло мою 
віз, як дуп лян ки, ув’язу вали мо туз-
ка ми і ве зли во ла ми. а як що до ро га 
не відповідна, як час то бу ває в го рах, 
то нав’ючу вали по чо ти ри ко ші на 
ко ня, і пе ре во зили до пот ріб но го міс-
ця.

ме до вий взя ток в го рах най ба гат-
ший за ли пень мі сяць. Ін ко ли вже в 
кін ці лип ня бджо ли на но сять скіль ки 
ме ду, що він не вмі ща єть ся у ву лик. 
то ді па січ ник зрі зає верх ву ли ка, 
накла дає звер ху дру гий, злег ка під-
ку рює – ви га няє бджо ли в но вий 
ву лик. а мед ви би рає лож кою або 
но жем в ноч ви.

пет ро про ко по вич від зна чав, що 
по я ва ву ли ків ма ла ве ли ке зна чен ня, 
бо во ни да ли змо гу біль ше роз во ди ти 
бджо ли них ро дин, кра ще ви ко рис то-
ву ва ти ме до дай ні рос ли ни.

за раз в ук ра ї ні з опи са них ву ли ків 
мож на тіль ки на по ліс сі у па січ ни ків 
по ба чи ти ву ли ки- ко ло ди. дуп лян ки, 
ки ма ки, ко ші, са нет ки за мі ни ли рам-
ко ві ву ли ки, прі о ри тет ви най ден ня 
яких на ле жить ук ра їн це ві пет ру про-
ко по ви чу. але як що вліт ку ви прий-
де те в му зей на род ної ар хі тек ту ри та 
по бу ту ук ра ї ни в ки є ві, то на екс по-
зи ції “се ред ня Над дніп рян щи на” бі ля 
ха ти із с. Яс но зір’я Чер кась кої об лас-
ті по ба чи те па сі ку із дуп ля нок і по руч 
– ом ша ник, у якому дуп лян ки хо ва ли 
на зи му.

На екс по зи ції “пол тав щи на” у 
са ди бі за мож но го ко за ка із с. ле лю-
хів ка та кож роз та шо ва на па сі ка з 
дуп ля нок. ми ко ла сум цов пи сав, що 
ук ра їн ські се ля ни ду же лю би ли 
“бо жу му ху”, бо на віть ма лень ка па сі-
ка да ва ла ме ду на спа са й вос ку на 
свіч ку гос по ду. ця лю бов вис лов лю-
єть ся і в прис лів’ях: “Не ма са ду без 
па сі ки, а пло дів без бджіл"; “де бджо-
лі взя ток, там лю ди ні дос та ток"; “мед 
від ста хво роб”.

На екс по зи ції “по ліс ся” бі ля ха ти 
із с. бе хи жи то мир ської обл. вста нов-
ле ні ву ли ки- ко ло ди. се ред них уні-
каль ний ву лик на три бджо ли ні ро ди-
ни. а бі ля ха ти із с. бла же ве рів нен-
ської обл. мож на по ба чи ти ву ли ки – 
ко ло ди на де ре вах.

На екс по зи ції “за кар пат тя” 
де монс тру ють ся пле те ні з со ло ми 
ву ли ки у са ди бі з с. стеб лів ка в чу рі 
та бі ля ха ти із с. ре кі ти. бі ля ці єї ха ти 
та кож є пчоль ник, у який пле те ні з 
со ло ми ву ли ки ста ви ли на зи му.

бджІльнИцтво в УкраЇнІ
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Як ві до мо, ук ра ї на всту пи ла в епо ху 
сво єї не за леж нос ті в най руй нів ні ший 
пе рі од сво єї іс то рії – ко ли в мир ний 
час, без вій ни, без за галь но го го ло до мо-
ру різ ко ско ро чу ва ла ся кіль кість на се-
лен ня, що під твер дже но пе ре пи сом 
на се лен ня, про ве де ним у 2001 р., ко ли 
змен шу ва ла ся на род жу ва ність ді тей, а 
кіль кість хво рих на ту бер ку льоз, сНІд, 
он ко зах во рю ван ня – збіль шу ва ла ся. 
при цьо му різ ко зрос ла кіль кість но во-
на род же них з по ру шен ня ми фі зич но го 
й пси хо ло гіч но го роз вит ку, що є нас лід-
ком по ши рен ня нар ко ма нії та ал ко го-
ліз му. знач ну роль ві діг ра ють та кож 
нас лід ки Чор но биль ської та ін ших тех-
но ген них ка тас троф.

ви хо дя чи з цьо го, тре ба дба ти не 
ли ше про зрос тан ня еко но мі ки на шої 
дер жа ви, про збе ре жен ня пам’яток 
куль ту ри й іс то рії, а й про оз до ров-
лен ня лю дей та нав ко лиш ньо го се ре-
до ви ща. 

Но вий на у ко вий нап ря м мо ле ку-
ляр но- ге не тич но го оз до ров лен ня 
лю ди ни і дов кіл ля ство ре но в Інс ти ту-
ті мо ле ку ляр ної бі о ло гії і ге не ти ки 
На ці о наль ної ака де мії на ук ук ра ї ни 
(Ім біг На Ну) та в Інс ти ту ті оз до ров-
лен ня і від род жен ня на ро дів ук ра ї ни 
(Іов Ну) під ке рів ниц твом а. по то-
паль сько го, яко го в 1966 р. бу ло об ра но 
в сШа лю ди ною ро ку і жит тє о пис 
яко го вне се но до спис ку 500 виз на них 
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проблемИ оЗдоровленнЯ геноФондУ УкраЇнцІв

лі де рів сві ту, а в 2004 р. пред став ле но 
ра зом із дво ма ко ле га ми на здо бут тя 
Но бе лів ської пре мії. а. по то паль ським 
роз роб ле но но вий на у ко вий нап ря м 
планомірного пок ра щен ня струк ту ри 
при род них бі о ло гіч но ак тив них ре чо-
вин (ал ка ло ї дів, амі но кис лот, бі о ген-
них амі нів, но сі їв спад ко вої ін фор ма-
ції – нук ле ї но вих кис лот) з одер жан-
ням пре па ра тів, які на мо ле ку ляр но му 
і ге не тич но му рів нях оз до ров лю ють 
лю ди ну і дов кіл ля. 

спів ро біт ни ка ми Іов Ну та Ім біг 
На Ну от ри ма ні ори гі наль ні пре па ра-
ти з про ти пух лин ною, про ти ві рус ною, 
про ти бак те рі аль ною, іму но ре гу лю-
вальною та про ти ра ді а цій ною ді єю. це 
та кі пре па ра ти як “амі то зин”, “Іза ті-
зон” та ін. во ни за хи ще ні ав тор ськи ми 
сві доц тва ми та па тен та ми. роз роб ле но 
спо со би ви ко рис тан ня їх впли ву на 
бі о ло гіч ні про це си в ме ди ци ні, ве те ри-
на рії та сіль сько му гос по дарс тві. ство-
ре ні й ін ші ана ло ги цих пре па ра тів.

дер жав ним де пар та мен том ве те-
ри нар ної ме ди ци ни зат вер дже но нас-
та но ву на зас то су ван ня іза ті зо ну як 
ком плек сно го, про ти ві рус но го, ан ти-
бак те рі аль но го, ан тиг риб ко во го й іму-
но мо ду лю вально го пре па ра ту, який 
має ши ро кий спектр дії, за без пе чу ю-
чи ви со кий лі ку валь но- про фі лак тич-
ний, про ти за паль ний і ан ти гіс та мін-
ний ефек ти, під ви щує ре зис тен тність 
ор га ніз му всіх ви дів тва рин, пта хів і 
ко мах (шов коп ря дів, бджіл). бджо ля рі 
ук ра ї ни ши ро ко ко рис ту ють ся на шим 
пре па ра том. у зах ва ті від іза ті зо ну і 
влас ни ки до маш ніх улюб лен ців – 
па пуг, ко тів, со бак.

На шим ко лек ти вом ство ре но пре-
па рат “ди вос тим”, який під ви щує 
про дук тив ність рос лин, ко мах, риб, 
пта хів на 20–40 %.

зав дя ки роз роб ле но му на ми спо со-
бу без век тор ної пе ре да чі спад ко вої 
ін фор ма ції від рос лин- до но рів з пев-
ни ми оз на ка ми до рос лин- ре ци пі єн тів, 
які цих оз нак не ма ють, за до по мо гою 
ал кі ло ва них ек зо ген них дНк, но сі їв 
спад ко вої ін фор ма ції, на ми ство ре ні 
но ві фор ми і сор ти зер но вих, баш тан-
них і лі кар ських рос лин, які мо жуть 

ши ро ко ви ко рис то ву ва ти ся для оз до-
ров лен ня люд сько го ор га ніз му та нав-
ко лиш ньо го се ре до ви ща. Нап рик лад, 
за до по мо гою дНк, ви ді ле ної з ка ву-
на, який має оз на ку ви со кої цук рис-
тос ті, пе ре да но цю оз на ку зви чай но му 
гар бу зо ві. Шля хом до бо рів і се лек цій-
ної до роб ки от ри ма но ви со ко цук рис ту 
фор му гар бу за, який ми наз ва ли “кав-
буз здо ров’яга”. цей сорт ус піш но 
прой шов дер жав не сор то вип ро бу ван-
ня і за не се ний у дер жав ний ре єстр 
сор тів ук ра ї ни 1. ве ли ку прак тич ну 
до по мо гу в про ве ден ні ав тор ських 
сор то вип ро бу вань нам на дав дер жав-
ний му зей на род ної ар хі тек ту ри і 
по бу ту ук ра ї ни.

об’єд ну ю чи ха рак тер ні влас ти вос-
ті бать ків ських форм (гар бу за і ка ву-
на) “кав буз здо ров’яга” дає ви со кі 
вро жаї, що на 20-30 % ви щі від ви хід-
них форм. він має до 20 % цук рів, 
ве ли кий вміст бе та- ка ро ти ну, пек ти-
но вих ре чо вин та хар чо ві во лок на, які 
з’єд ну ю чись з ток си на ми та со ля ми 
важ ких ме та лів, ви во дять їх з ор га-
ніз му лю ди ни. йо го ви ко рис то ву ють 
як хар чо ву, кор мо ву та ді є тич ну куль-
ту ру.

екс пе ри мен та ми вста нов ле но, що 
вжи ва ю чи щод ня 100 г си рої ма си кав-
бу за мож на ввес ти в ор га нізм лю ди ни 
20 мг бе та ка ро ти ну, а як що вжи ва ти 
500 г та кої ма си, то ви во дить ся до 
160 мг строн цію. спіль но з інс ти ту том 
гі гі є ни хар чу ван ня і фір мою “кебос” 
роз роб ле ні тех ніч ні умо ви для ви пус-
ку дос лід них пар тій пю ре з кав бу за 
для хар чу ван ня і оз до ров лен ня ді тей, 
особ ли во зо ни Чор но биль ської ка тас-
тро фи. 

з на сін ня кав бу за ми одер жу є мо 
ці лю щу олію “кав бу зол”, а та кож хар-
чо вий і оз до ров чий про дукт із влас ти-
вос тя ми ен те ро сор бен та “кав буз-
сорб”.

Іов Ну не од но ра зо во брав участь у 
вис тав ках, кон кур сах фар ма цев тич-
них пре па ра тів, лі ку валь них за со бів 
та про дук тів хар чу ван ня, що спри я-
ють ви ве ден ню ра ді о нук лі дів з ор га-
ніз му лю ди ни та її оз до ров лен ню, ор га-
ні зо ва ною асо ці а ці єю “до по мо га ро ди-
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нам Чор но би ля”. за пред став ле ні за со-
би оз до ров лен ня лю дей інс ти тут от ри-
мав пам’ят ні гра мо ти та дип лом на 
“кав буз здо ров’яга” і лі ку валь но- про-
фі лак тич ні ви ро би з ньо го. за ос тан ні 
ро ки ви да но дві книж ки про кав буз-2, 
в яких роз по ві да єть ся про цю ди во- 
рос ли ну, аг ро тех ні ку її ви ро щу ван ня 
та на ве де но чис лен ні ре цеп ти для 
оз до ров лен ня люд сько го ор га ніз му.

На ос но ві роз роб ле но го на ми спо со-
бу змі ни спад ко вої ін фор ма ції у рос-
лин ство ре ні но ві фор ми й сор ти та ких 
зер но вих куль тур як пше ни ця, жи то, 
про со, яч мінь, ама рант.

так, сорт ози мо го жи та “древ лян-
ське” від різ ня єть ся від зви чай них сор-
тів, які ви ро щу ють ся в ук ра ї ні, біль-
шою вро жай ніс тю, зер но міс тить біль-
ше біл ків, кліт ко ви ни, ві та мі нів гру пи 
в, Є, зав дя ки збіль ше ній уд ві чі кіль-
кос ті хро мо сом в ге ном но му на бо рі в 
по рів нян ні зі зви чай ним дип ло їд ним 
жи том. крім то го цей сорт жи та стій-
кий до ви ля ган ня й ос нов на йо го особ-
ли вість у то му, що для от ри ман ня 
ви со ко го вро жаю він не пот ре бує під-
жив лен ня мі не раль ни ми азот ни ми 
доб ри ва ми, які заб руд ню ють дов кіл-
ля. ви ро щу ю чи та ке жи то, мож на 
оз до ро ви ти дов кіл ля.

цей сорт ус піш но прой шов дер-
жав не сор то вип ро бу ван ня і за не се ний 
до дер жав но го ре єс тру сор тів ук ра ї-
ни, але ніх то йо го не за мов ляє. 

І зно ву в ав тор ських вип ро бу ван-
нях ве ли ку прак тич ну до по мо гу нам 
на да вав дер жав ний му зей на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту ук ра ї ни.

у нас є ще кіль ка сор тів жи та: 
“сла ву тич м-1”, яре жи то “сві та нок”, 
“жит нях”, які з ве ли ким ус пі хом мож-
на ви ко рис то ву ва ти для оз до ров лен ня 
лю ди ни і дов кіл ля.

вза га лі ви ро щу ван ню жи та за раз 
не зас лу же но ма ло при ді ля єть ся ува ги 
в ук ра ї ні. ра ні ше во но бу ло мі рою 
жит тя, бо го ду ва ло всіх зне до ле них і 
бід них, а фунт жит ньо го хлі ба кош ту-
вав 1 ко пій ку. це оз на чає, що лю ди не 
бу ли го лод ні. На віть бу ла при каз ка: 
“Не кла ня юсь ба га чу, своє жи то мо ло-
чу”. а цін ність жит ньо го зер на і хлі ба 

біль ша, ніж пше нич но го, бо в ньо му 
ба га то не за мін них жир них кис лот, 
яких не має в пше нич но му. жи то ду же 
цін не для оз до ров лен ня люд сько го 
ор га ніз му. На жаль, в ук ра ї ні ли ше 
по о ди но кі фер ме ри ви ро щу ють жи то.

в Іов Ну ство ре ні і по су хос тій кі та 
со лес тій кі фор ми вів са, про са, ку ку-
руд зи, чу ми зи, сор го й ін ших рос лин, 
які доз во ля ють ви ко рис то ву ва ти за со-
ле ні ґрун ти й об ме жи ти ви ко рис тан ня 
во ди для по ли ву, що по пе ре дить їх 
по даль ше за со лен ня.

під твер джу ють та кий вис но вок 
то ма ти сор ту “ук ра їн ський со лес тій-
кий”, які здат ні да ва ти ви со кі вро жаї 
на різ ко за со ле них ґрун тах. во ни вит-
ри му ють за со лен ня ґрун ту мор ською 
сіл лю в 2,5 %, а та кож за со лен ня хло-
рид ни ми й суль фат ни ми со ля ми. та кі 
то ма ти мож на ви ро щу ва ти на ґрун тах 
піс ля ме лі о ра тив них ро біт. цей сорт 
ре єс тру єть ся дер жсор то ін спек ці єю.

в Іов Ну ство ре но й но ві фор ми та 
сор ти лі кар ських рос лин, та ких як 
ехі на цея пур пу ро ва “по лісь ка кра су-
ня”, си ню ха “по лісь ка бла кить”, мо ле-
ку ляр ний гіб рид на гі док і айс три – 
на гайс тра, ди во сил, ла ко ніс, жи во кіст, 
шав лія та ін.

ехі на цея пур пу ро ва в ди ко му ста ні 
в ук ра ї ні не трапля єть ся. але во на 
усіш но ак лі ма ти зо ва на і окуль ту ре на. 
пер шим в ук ра ї ні ство ре но но вий сорт 
“прин це са”, що ви ро щу єть ся в інс ти-
ту ті лі кар ських рос лин (м. луб ни). 
сорт на шої се лек ції “по лісь ка кра су-
ня” має біль шу вро жай ність лі кар-
ської си ро ви ни та біль ше ді євих ре чо-
вин, ніж сорт “прин це са”. а ехі на цея 
– це ці ла “ап те ка”, яка міс тить 22 мік-
ро е ле мен ти та ін ші цін ні ре чо ви ни, що 
під ви щу ють імун ну сис те му ор га ніз-
му, вби ва ють смер тель ні ві ру си й мік-
ро ор га ніз ми. цей сорт та кож пе ре бу-
ває в ста дії дер жре єс тра ції.

На ми роз роб ле но ре ко мен да ції для 
ви ко рис тан ня ехі на цеї в оз до ров лен ні 
та зас то су ван ні її в трав’яних ком по-
зи ці ях і на по ях з іму но ре гу лю вальною 
ді єю та влас ти вос тя ми де зін ток си-
кації, що спри я ють ви ве ден ню з ор га-
ніз му ток сич них ре чо вин та ра ді о нук-

а. потопальськИй, л. юркевИЧ 
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лі дів, при дат них для ма со во го оз до-
ров лен ня на се лен ня, вклю ча ю чи ді тей 
і пра ців ни ків шкід ли вих ви роб ництв 
(це чаї “ба дьо рість”, “спо кій”, на пої 
“мо ло дість”, “будь мо здо ро ві”).

Нев том ний ен ту зі аст впро вад жен-
ня ехі на цеї в ук ра ї ні са мо ро дов в. м. 
з пол тав ської сіль сько гос по дар ської 
ака де мії не од но ра зо во ор га ні зо ву вав 
між на род ні на у ко ві кон фе рен ції з 
ви ро щу ван ня та вив чен ня влас ти вос-
тей ці єї рос ли ни. в цих кон фе рен ці ях і 
ми пос тій но бе ре мо участь.

для за по бі ган ня й лі ку ван ня зло я-
кіс них і доб ро я кіс них пух лин роз роб-
ле ні фі то чаї, які з 2005 р. ви го тов ля-
ють ся зат “лік тра ви” (м. жи то мир).

ми спів пра цю є мо з еко ло гіч ни ми 
шкіль ни ми клу ба ми, зок ре ма, з еко ло-
гіч ним клу бом сто ро жи нець ко го р-ну, 
кам’янець- по діль ської обл. ді ти ви ро-
щу ють лі кар ські рос ли ни на шої се лек-
ції, зок ре ма ехі на цею, яку во ни ви ко-
рис то ву ють для оз до ров лен ня всіх уч нів 
шко ли, та роз да ють на сін ня в кож ну 
ха ту, щоб лю ди ма ли лі кар ські за со би 
для оз до ров лен ня. спів пра цю є мо та кож 
із шко ля ра ми “ма лої ака де мії” міс та 
ки є ва, бла го дій ни ми фон да ми, гро мад-
ськи ми ор га ні за ці я ми та мо нас ти ря ми.

На ші роз роб ки за хи ще ні 60 ма 
ав тор ськи ми сві доц тва ми срср, 12 ма 
па тен та ми за ру біж них кра їн, 4 ма 
па тен та ми ук ра ї ни.

На жаль, наш ко лек тив не чис лен-
ний, а ус піш на ре а лі за ція цих роз ро-
бок ви ма гає до дат ко вих ін вес ти цій. 
то му й звер та є мося до всіх не бай ду-
жих гро ма дян, ке рів ни ків ус та нов, 
ме це на тів, од но дум ців в ук ра ї ні і в 
ін ших дер жа вах: об’єд ну ва ти зу сил ля 
у справі оз до ров лен ня лю ди ни і нав-
ко лиш ньої при ро ди в ок ре мих зо нах 
еко ло гіч ної бі ди і всі єї пла не ти зем ля! 
з ці єю ме тою у трав ні 2005 р. про ве де-

но між на род ний на у ко во- прак тич ний 
фо рум “мо ле ку ляр но- ге не тич не оз до-
ров лен ня лю ди ни і дов кіл ля”. тіль ки 
так, об’єд ну ю чи зу сил ля, може мо спо-
діватися на ви жи ван ня і збе ре жен ня 
всьо го жи во го на на шій пла не ті.

_______________ 
1 сві доц тво про дер жав ну ре єс тра цію № 

05119 на сорт гар бу за кор мо во го “кав буз здо-
ров’яга” / по то паль ський а. І. – за яв ка 
№ 99102002 від 12 лю то го 2003 р.

2 по то паль ський а. Но ві пер спек тив ні 
фор ми і сор ти рос лин, одер жа ні за до по мо гою 
мо ди фі ко ва них нук ле ї но вих кис лот // “фак-
то ри екс пе ри мен таль ної ево лю ції ор га ніз мів” 
(зб. на ук. праць). – к., 2003. – с. 359-365; по то-
паль ский а., Юр ке вич л., во ло щук т., за и ка 
л., бол су но ва о., за до рож ний б., во ро бье ва и. 
по лес ская кра са ви ца – но вый пер спек тив ный 
сорт эхи на цеи пур пур ной // ма те ри а лы меж-
ду на род ной на уч ной кон фе рен ции. – пол та ва. 
– 7–11 ию ля 2003 г. – с. 83–88. 

лі те ра ту ра
1. по то паль ський а., Юр ке вич л. Но вий 

сорт ози мо го тет рап ло їд но го жи та, ство ре ний 
із ви ко рис тан ням мо ди фі ко ва них ек зо ген них 
нук ле ї но вих кис лот // ма те рі а ли 12-ї між на-
род ної на у ко вої кон фе рен ції “вив чен ня он то-
ге не зу рос лин при род них і куль тур них флор 
у бо та ніч них зак ла дах і ден дро пар ках Єв ра-
зії”. – пол та ва. – 25-27 ве рес ня 2002 р. – с. 
259–260.

2. по то паль ський а., Юр ке вич л., во роб-
йо ва І. кав буз – най біль ша у сві ті ці лю ща яго-
да. – він ни ця, 2004.

3. а. с. на сорт рос лин № 406 жи то ози ме 
древ лян ське /по то паль ський а. І., Юр ке вич 
л. Н., ли тов чен ко м. п. – за яв ка № 248808 від 
12 сер пня 1993 р. за ре єс тро ва но в ре єс трі 
сор тів рос лин ук ра ї ни в 1997 р.
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Àëëà Ïðèìàê (ì. Êè¿â)

важ ли ве міс це в ді яль нос ті ака де-
мі ка м. бі ля шів сько го на те ре нах 
ук ра їн ської куль ту ри кін ця хІх – 
пер шої чвер ті хх сто літ тя зай ма ли 
ет ног ра фіч ні екс пе ди ції у різ ні ре гі о-
ни ук ра ї ни. за учас тю вче но го був 
пок ла де ний по ча ток ці лий низці ори-
гі наль них му зей них ко лек цій, вве де-
но в на у ко вий обіг но ві, до сі не ві до мі 
для ши ро ко го за га лу пам’ят ки, збе ре-
же но для на щад ків без цін ні свід чен ня 
ми ну лих епох, най біль ша кіль кість 
яких бу ла зо се ред же на в ки їв сько му 
ху дож ньо- про мис ло во му місь ко му 
му зеї. На леж ним чи ном оці нив внесок 
м. бі ля шів сько го ві до мий му зе єз на-
вець, ет ног раф Іла рі он свєн ціць кий: 
“роз рос тан ня місь ко го му зею у ки є-
ві, який ве де ний на про тя зі 25-х літ 
ми ко лою бі ля шів ським до роз мі рів 
ук ра їн сько го іс то рич но го му зею з 
ви раз ним ха рак те ром му зею мис тець-
ко-  куль тур но го жит тя ук ра ї ни, три-
піл ля, ме жи гір’я, ки ри лів ської ву ли-
ці, воз не сен сько го спус ку, з кня жої 
го ри бі ля ка не ва, де ся тин ної цер кви, 
зо ло тих во ріт до іс то рич ної до би і пер-
ших ча сів хрис ти янс тва – це зде більш 
піс ля хвой ки ве ли ка зас лу га по кій но-
го бі ля шів сько го...” цей му зей зіб рав 
біль ше ти ся чі ук ра їн ських ки ли мів та 
без ліч шит ва, скла, сріб ла, по су ди, 
чи ма ло ри сун ків Шев чен ка і вру бе ля 
і вже в цар ських ча сах був ви раз но 
ук ра їн ським на ці о наль ним му зе єм по 
осо бо во му скла до ві сво їх пра ців ни ків, 
а все ук ра їн ським – по роз ма хо ві зби-
ран ня” 1.

пи тан ня за ли ша єть ся ак ту аль ним 
по сьо год ніш ній день. вик ла да чі та 
сту ден ти рів нен сько го пе да го гіч но го 
уні вер си те ту (нині рів нен ський гу ма-
н і  т а р  н и й  д е р  ж а в  н и й 
уні вер си тет – а.п.) за спри ян ня рів-
нен сько го об лас но го на у ко во- ме то-
дич но го цен тру на род ної твор чос ті і 

куль тос віт ньої ро бо ти, рів нен ської 
об лас ної ор га ні за ції ук ра їн сько го 
то ва рис тва охо ро ни пам’яток іс то рії 
та куль ту ри ор га ні зу ва ли і про ве ли 
фоль клор ну екс пе ди цію прис вя че ну 
120-річ чю із дня на род жен ня ака де-
мі ка м. бі ля шів сько го 2. для сво го дос-
лід жен ня во ни виб ра ли се ла бе реж-
ни ці дуб ро виць ко го, ту то ви чі та рем-
чи ці сар нен сько го, ве ли кі цен це ви чи, 
ан то нів ка, Чак ва во ло ди ми рець ко го 
ра йо нів. ці міс ця бу ли виб ра ні не 
ви пад ко во, ад же в 1898–1900 рр. 
м. бі ля шів ський ке ру вав екс пе ди ці-
єю і здій сню вав там фоль клор ні за пи-
си для го ро доць ко го му зею ба ро на 
ф. Штей нге ля. ось що за но ту вав сам 
уче ний: “Що лі та ро би лись роз коп ки, 
бу ли ор га ні зо ва ні на віть не ве лич кі 
екс пе ди ції – на во зах ви їз ди ла ці ла 
гру па фа хів ців і пе ре їж джа ю чи од 
се ла до се ла ро би ли роз коп ки, зби ра-
ли ет ног ра фіч ний ма те рі ал, а особ ли-
во зні ма ли си лу фо тог ра фій” 3. су час-
ні дос лід ни ки про ве ли знач ну по шу-
ко ву ро бо ту по річ ці го ринь, ці ка ви-
ли ся ет ног ра фі єю та фоль кло ром 
по лі щу ків, про во ди ли ар хе о ло гіч ні 
роз коп ки. під час ціїє по до ро жі бу ло 
за пи са но по над 180 фоль клор них тек-
стів та їх ва рі ан тів. за ос но ву бу ло 
взя то ка та лог фоль клор них тек стів, 
які сво го ча су зіб ра ла у цій міс це вос ті 
екс пе ди ція м. бі ля шів сько го. дос лід-
ни кам вда ло ся за фік су ва ти 46 фоль-
клор них зраз ків з ре єс тру ві до мо го 
вче но го. зіс тав лен ня тек стів зас від-
чило ста ле по бу ту ван ня на род но го 
ме ло су в по лісь ко му ре гі о ні. 

На ро доз нав чі дос лід жен ня м. бі ля-
шів сько го поз на чи лися на ком плек ту-
ван ні ви до во го скла ду збі рок і струк-
ту рі фон дів фун кці о ну ю чих та за но во 
ство рю ва них му зей них осе ред ків 
ук ра ї ни. ет ног ра фіч ні ко лек ції му зе-
їв ком плек ту ють ся ма те рі а ла ми екс-
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пе ди цій них ви їз дів у різ ні ре гі о ни, 
зок ре ма ки їв щи ни, пол тав щи ни, 
по діл ля, Чер ні гів щи ни та ін. спос те-
рі га єть ся під не сен ня ро лі му зею не 
ли ше як нав чаль но го, а й як на у ко во го 
і куль тур но го цен тру краю. гли бо кі й 
різ но біч ні знан ня м. бі ля шів сько го, 
його на у ко ва ак тив ність, лю бов до 
спра ви знай шли від гук у сер цях ба га-
тьох лю дей під час зби раць кої ро бо ти 
та на у ко вих дос лід жень, що поз на чи-
лось на зрос тан ні й сис те ма ти за ції 
му зей них збі рок. ство рен ня му зе їв, у 
свою чер гу, да ва ло можливість ба га-
тьом від ві ду ва чам поз на йо ми ти ся з 
пам’ят ка ми мис тец тва, ста ро ви ни та 
куль ту ри різ них на ро дів. у цей час 
ва го мі ше міс це у фон дах му зе їв ар хе-
о ло гіч но го про фі лю по чи на ють зай-
ма ти ет ног ра фіч ні пам’ят ки 4. На зміс-
ті їхніх збі рок поз на чи лося за ці кав-
лен ня ук ра їн ською ста ро ви ною. особ-
ли во пож ва ви лося при ват не ко лек ці-
о ну ван ня, що по бу ту ва ло в 
кінці хІх ст. в. гор лен ко заз на чав, що 
“на у ко ві ко лек ції пред ме тів ста ро ви-
ни, дав ньо го по бу ту і куль ту ри, ар хе-
о ло гії, ет ног ра фії і при род ни чі, до 
зби ран ня і збе ре жен ня яких гро мад-
ські ус та но ви на ших пів ден них міст 
ви яв ля ють та ку ди во виж ну і не віг-
лась ку бай ду жість, ви ни ка ють то тут, 
то там і ста ран ням при ват них осіб” 5. 
до од но го з та ких при ват них му зе їв 
ба ро на ф. Штей нге ля у міс ті го род ку 
на во ли ні от ри мав зап ро шен ня 
м. бі ля шів ський. цьо му пе ре ду ва ли 
чис лен ні ар хе о ло гіч ні роз коп ки та 
по шу ко ві екс пе ди ції вче но го. м. бі ля-
шів ський на да вав пе ре ва гу пів ден но- 
за хід но му ре гі о ну ук ра ї ни, де най-
біль ше збе рег ло ся пам’яток іс то рії та 
куль ту ри. На дум ку вче но го це 
пов’яза но з тим, що, по- пер ше, те ри-
то рія во ли ні де що мен ше пос траж да-
ла під час по дій хмель нич чи ни та 
ру ї ни, ніж, нап рик лад, ки їв щи на; по- 
дру ге, саме на во ли ні роз та шу ва ли ся 
ро до ві ма єт нос ті дав ніх і знат них 
ук ра їн ських, а піз ні ше споль ще них 
ро дів, пред став ни ки яких тур бу ва ли-
ся про влаш ту ван ня як сво їх обійсть, 
так і куль то вих спо руд. м. бі ля шів-

ський вис лов лю вав жаль з при во ду 
то го, що ба га то з цих пам’яток бу ло 
зни ще но вже у хІх ст. під час ві до мої 
кам па нії бо роть би про ти ка то ли циз му 
та уні атс тва. він писав: “во об ще же, 
как пов сю ду, так и на во лы ни, сох ра-
не ние па мят ни ков ста ри ны ни чем не 
обес пе че но, толь ко у нас мо гут иметь 
мес то фак ты огуль но го их унич то же-
ния или в ви ду из вес тной це ли, или 
же, как это слу ча ет ся, и без вся кой 
це ли, пря мо по не ве жес тву” 6. Чи ма ло 
пра ці бу ло вкла де но м. бі ля шів ським 
у ство рен ня му зею ф. Штей нге ля, що 
не при пи ня ла ся і че рез ро ки, а на бу-
тий дос від він щедро пе ре да вав ін шим. 
у своїх спо га дах учень м. бі ля шів-
сько го к. мо щен ка відзначав то ле-
ран тність вче но го, який говорив йому: 
“по пе ред усьо го – який я вам вчи-
тель. де у чо му ви ще ме не на у чи те” 7. 
він ді лив ся з ним сво ї ми доб ри ми 
спра ва ми, як нап рик лад, у лис ті від 
30.08.1906 ро ку піс ля по вер нен ня з 
го род ка, де він гос тю вав у Штен ге ля: 
“ви вга да ли – так при пав ся до ро бо-
ти, як ще ні ко ли. за сіх 1 1/2 мі ся ці 
уря див ет ног ра фіч ний від діл, усе 
за пи са но, на ши то, роз сор то ва но” 8.

м. бі ля шів сько му на ле жить ви дат-
на роль у ство рен ні ет ног ра фіч них зак-
ла дів, прог рам дос лід жень, ви дав ни-
чих цен трів, роз гор тан ні екс пе ди цій-
них по шу ків, зби ран ні му зей них ко лек-
цій. особ ли во ак ти ві зу ва лась ді яль-
ність м. бі ля шів сько го піс ля об ран ня 
йо го у 1902 р. ди рек то ром ки їв сько го 
ху дож ньо- про мис ло во го і на у ко во го 
му зею. Ще 1899 ро ку го ло ва мос ков-
сько го ар хе о ло гіч но го то ва рис тва 
п. ува ро ва у лис ті до міс це во го ме це-
на та і знав ця ста ро дав ньої іс то рії б. 
ха нен ка ре ко мен ду вав на по са ду 
ди рек то ра місь ко го му зею “ми ко лу 
фе до то ви ча бі ля шів сько го, чле на 
на шо го ар хе о ло гіч но го то ва рис тва, 
лю ди ну мо ло ду, рух ли ву, дос від че ну і 
вже від да ну ар хе о ло гії” 9. бу ду чи 
ди рек то ром, він за ві ду вав ху дож нім, 
вій сько во- про мис ло вим, ет ног ра фіч-
ним, біб лі ог ра фіч ним, іс то рич ним та 
ну міз ма тич ним від ді ла ми. ар хе о ло гіч-
ний від ді л очолював в. хвой ка. цьо го 
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ж ро ку бу ло зак ла де но й ет ног ра фіч-
ний від діл, про що він по ві дом ляє 
ф. вов кау лис ті від 11.12. 1902 р.: 
“у му зеї за во жу ет ног ра фіч ний від-
діл – дещо вже зіб рав, тіль ки гро шей 
не ма – та ка бі да! за во жу і біб лі о те ку – 
як мож на виш літь що-  небудь із ва ших 
праць” 10. до на у ко вого штату му зею 
по са ду біб лі о те ка ря бу ло вве де но ли ше 
в 1913 році, що бу ло ви рі ше но на прав-
лін ні то ва рис тва ста ро жит нос тей і 
мис тецтв 11. до цьо го ча су знач ний 
об сяг ро біт виконувався на гро мад-
ських за са дах чле на ми то ва рис тва та 
сту ден та ми. Як зга дує у сво їй ав то бі ог-
ра фії м. бі ля шів ський, він і сам був 
пер шим біб лі о те ка рем ки їв сько го по лі-
тех ніч но го інс ти ту ту, від ча су йо го від-
крит тя 30 сер пня 1898 р. і до 1902-го. 
по са ду біб лі о те ка ря в му зеї бу ло зап-
ро по но ва но 25-річ но му д. до ро шен кові, 
яку він і обіймав до 1914 р. 12. за зві та-
ми му зею мож на прос те жи ти як по пов-
нювалася ко лек ція. Як що у 1902 р. у 
біб лі о те ці нараховувалося 156 ви дань, 
то у 1909 – 1700 то мів 13. На по ча ток 
1916 р. біб лі о теч не зіб ран ня разом збір-
ка ми ін ших від ді лів му зею ста но ви ли: 
біб лі о те ка – 5368, ху дож ньо- про мис-
ло вий – 1958, іс то рич ний – 3390, ар хе-
о ло гіч ний – 18600, ет ног ра фіч ний від-
діл – по над 27700 одиниць 14. м. бі ля-
шів ський відав сюди час ти ну осо бис тої 
біб лі о те ки. по пов нен ню біб лі о теч них 
фон дів спри я ли йо го чис лен ні на у ко ві 
екс пе ди ції 15.

приз на чен ня му зею, на дум ку вче-
но го, по ля га ло у ство рен ні ба зи для 
дос лід ниць ких ро біт. тут ор га ні зо ву-
ва лися екс кур сії та екс пе ди ції до різ-
них ре гі о нів ук ра ї ни, які збагатили 
ко лек ції му зею но ви ми ма те рі а ла ми. 
Ши ро кій по пу ля ри за ції знань спри я-
ли що річ ні вис тав ки. 

На вес ні 1906 р. м. бі ля шів ський, 
ма ю чи на ме ті по ка за ти кра су і са мо-
бут ність ук ра їн сько го мис тец тва, 
ор га ні зу вав пер шу в ук ра ї ні вис тав ку 
ук ра їн сько го на род но го мис тец тва, під 
наз вою “ки їв ська кус тар на вис тав ка”. 
цьо му пе ре ду ва ли чис лен ні екс пе ди-
ції по ук ра ї ні. 1904 р. м. бі ля шів ський 
по до ро жу вав по Єв ро пі (Швей ца рія, 

дрез ден, мюн хен, бер лін). по вер нув-
ся він в зах ва ті від по ба че но го, 
діставши мож ли вість по рів ня ти до сяг-
нен ня ук ра їн ських уміль ців з “за кор-
дон ни ми”. все це на лаш то ву ва ло на 
ве ли ку ро бо ту і почувався він “май же 
як зов сім здо ро вий” 16. з на дзвичайною 
енер гі єю м. бі ля шів ський узяв ся за 
ор га ні за цію в 1904 р. вис тав ки. На сам-
пе ред бу ли пот ріб ні кош ти, бу ло 
“утворено вис та воч ний ко мі тет, ку ди 
увій шли “да ми- пат ро не си” з ки їв-
сько го “об щес тва”. са ме тоді у сто ли-
цях з’явилася мо да на “кус тар ні” 
ар тис тич ні ви ро би, і на ші ки їв ські 
да ми охо че піш ли на це, але, ро зу мі-
єть ся, уся пра ця по вис тав ці ляг ла на 
кіль ка лю дей не з “об щес тва” 17. при 
му зеї було ор га ні зовано ко мі тет – 
“ко мі сію для влаш ту ван ня вис тав ки 
кус тар них ви ро бів”, го ло вою якої 
об ра но Н. Яш віль, а сек ре та рем – 
м. бі ля шів сько го. м. бі ля шів ський 
склав прог ра му вис тав ки, в якій під-
крес лю ва ло ся, що вона охоп лю ва тиме 
ли ше ті ви ро би, на яких про я ви лась 
ху дож ня твор чість” 18. бу ло пос тав ле-
но зав дан ня під трим ки й роз вит ку 
на род них ху дож ніх про мис лів гон ча-
рів, майс трів ткац тва і ви шив ки та ін. 
у скла ді ко мі сії бу ли к. бу то вич, 
о. ко сач, Н. Яш віль, в. ха нен ко та ін. 
для збо ру екс по на тів в ук ра їн ські 
гу бер нії бу ло від ряд жен но (у складі 
ет но гра фіч них екс пе ди цій) г. алек-
сан дро вича, м. бі ля шів ського, в. Щер-
ба ків ського та в. під га єць кого. 
воиставка прик лад но го мис тец тва та 
кус тар них ви ро бів впер ше екс по ну ва-
ла на род не мис тец тво май же усі єї 
ук ра їн ської ет ног ра фіч ної те ри то-
рії 19. вона три ва ла з 19 лю то го по 
1 трав ня 1906 р. піс ля її зак рит тя 
му зей за ку пив усі екс по на ти вис тав ки 
для но во утво ре но го ет ног ра фіч но го 
від ді лу. виз нан ня вис тав ки стало 
поштовхом для створення ки їв сько го 
кус тар но го то ва рис тва, що про іс ну ва-
ло до кін ця 1916 р. йо го осе ред ки бу ли 
від нов ле ні на по чат ку 1920-х рр., а 
на род ні майс три про дов жу ва ли свою 
ді яль ність. це засвідчила ет ног ра фіч-
на вис тав ка у ве рес ні 2004 р., що роз-
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та шу ва ла ся на те ри то рії дер жав но го 
му зею на род ної ар хі тек ту ри та по бу-
ту ук ра ї ни і була прис вя че на 35-річ-
чю йо го зас ну ван ня. у зв’язку з цими 
заходами відбулася між на род на на у-
ко ва кон фе рен ція за участю на у ков ців 
ес то нії, бі ло ру сі, ро сії. бу ли також 
зап ро ше ні вчені з Ні меч чи ни, сло ве-
нії. від крив кон фе рен цію ака де мік 
НаН ук ра ї ни п. тронь ко, пер ший зас-
нов ник му зею “під від кри тим не бом”. 
На вис тав ці експонувалися ви ро би 
уміль ців з пет ри ків ських май сте рень 
(ар те мен ки л. о. та І. ф); твор ча спіл-
ка “дай те спо кій” (гон чар пан ков І. І.) 
та ін.

ді йо ву до по мо гу у ство рен ні ет ног-
ра фіч но го від ді лу ки їв сько го місь ко го 
му зею ста ро жит нос тей на да вав 
ф. вол ков. м. бі ля шів ський прис лу хо-
ву вав ся і до йо го по рад, зокрема щодо 
звернення до м. гру шев сько го “поп-
ро сіть йо го (м. гру шев сько го. – а.п.) 
щоб він зіб рав тут (у гу цу лів. – а.п.) 
та ку ко лек цію для ва шо го му зея. бо 
че рез 2–3 ро ки бу де за піз но. а це 
усе-ж та ки на ша ук ра їн ська ет ног ра-
фія. а що за ори гі наль ні рі чі... і усе рос-
кіш но ор на мен то ва не...” 20. м. бі ля шів-
ський у свою чер гу, на про хан ня 
ф. вов ка від си лав ре чі для ет ног ра-
фіч но го від ді лу Ім пе ра тор сько го му зею 
олек сан дра ІІІ у пе тер бур зі. у 
своїй пра ці “сту дії з ук ра їн ської ет ног-
ра фії та ант ро по ло гії”, ф. вов к під-
твер джує на яв ність “на ве ли ких 
ко лек ці ях ста ро вин них та су час них 
кро ле вець ких руш ни ків, що є в ки їв-
сько му та Чер ні гів сько му му зе ях та 
му зеї Імп. алек сан дра ІІІ в пе тер бур-
зі” 21. в од но му з лис тів ф. вов ка до 
м. бі ля шів сько го, скон цен тро ва не по 
суті міркування обох дослідників, “у 
мі ру то го, як по су ва єть ся на пе ред 
улаш ту ван ня на шо го му зею, я усе 
яс ніш ба чу що на ші ук ра їн ські ре чі у 
ньо му ма ти муть зад ля нас ду же ве ли-
ке зна чен ня. ро зу мі єть ся сту ді ю ва ти 
на шу ет ног ра фію тре ба у ки є ві, а зад-
ля то го у вас во на має бу ти пред став-
ле на як най кра ще... але тут ба чи те що 
ін ше. тут вий де щось на зра зок “пред-
мет но го уро ка”. між ве ли ко русь ким і 

ук ра їн ським за ла ми щода лі то ут во-
рю єть ся та кий кон траст (і на ко ристь 
нам) який прос то б’є у ві чі і зра зу і з 
пер шо го пог ля ду по ка зує, що ми і 
“во ни” не то що не один “рус скій 
на род”, а не бо і зем ля. от же ж зад ля 
цьо го я й на по ля гаю най більш на те, 
що є у на шій ет ног ра фії най більш ори-
гі наль но го й гар но го; ви шив ки, ки ли ми 
й ке ра мі ка, особ ли во ке ра мі ка: її тре ба 
вис та ви ти як мо га роз кіш ні ше.., а шкло 
і ках лі при да лись би ду же до то го, тим 
біль ше що ка цап сько го шкла май же 
зов сім тут не ма, а про ке ра мі ку не ма 
що й зга ду ва ти. уза га лі не ду май те, 
що за ве зе ні сю ди ук ра їн ські рі чі про-
па дуть мар но – во ни ду же ста нуть нам 
у при го ді” 22. 

ет ног ра фіч ний від діл му зею влаш-
то ву вав сис те ма тич ні екс пе ди ції для 
зби ран ня ма те рі а лів. по руч із прид-
бан ням ре чей в екс пе ди ці ях фонд від-
ді лу по пов ню вав ся зав дя ки по да рун-
кам. так, ху дож ник І. Їжа ке вич по да-
ру вав ко лек цію руш ни ків, Н. Ян ків-
ський, в. та б. ха нен ки – ви шив ки, 
ки ли ми, б. жук, е. поп лав ський – 
ко лек ції пи са нок, м. Іва щен ко – 
ко лек цію ки ли мів то що 23.

м. бі ля шів ський не оми нув ува гою 
і міс теч ко Яресь ки на пол тав щи ні, під 
час спіль ної екс пе ди ції з к. мо щен-
ком. мо ло дий дос лід ни к з вер нув увагу 
на те, як м. бі ля шів ський умів “по тяг-
ти” ду же ці ка ву, і водночас роз кіш ну 
річ. йшлося про те, що зби рач ук ра їн-
ських ста ро жит нос тей “доб рав ся до 
та ких схо вищ по різ них за кут ках, що, 
оче вид но, йо го по пе ред ни кам і на дум-
ку не спа да ло ту ди заг ля ну ти. уве че-
рі піс ля скром ної ве че рі в пан- от ця та 
при єм ної бе сі ди усі ре чі бу ли по да ро-
ва ні му зе є ві й, зда єть ся, тіль ки якусь 
нез нач ну су му офі ро ва но на цер кву... 
умін ня знай ти ре чі й заб ра ти їх для 
му зею не є та кою прос тою річ чю й 
ба га то му зей них фа хів ців або про пус-
ка ють ре чі, або, знай шов ши, не вмі-
ють пі дій ти до лю дей, щоб їх одер жа-
ти. але м. т. і те й дру ге ро бив ар тис-
тич но” 24. під час ті єї по їз дки м. бі ля-
шів ський зна хо див ре чі і по ха тах, які 
се ля ни йо му охо че від да ва ли. Наб ра-
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но бу ло чи ма ло дріб них ре чей се лян-
сько го по бу ту. сьо год ні в Яресь ках діє 
два му зеї – кра єз нав чий та о. дов-
жен ка. кра єз нав чий, в свою чер гу, має 
від ді ли: при род ни чий, ет ногра фіч ний, 
куль ту ри, іс то рії краю. за галь на кіль-
кість екс по на тів ся гає трьох ти сяч. 
ве ли ку за ці кав ле ність вик ли кає 
му зей о. дов жен ка, ад же на цій зем лі 
він зні мав свої філь ми “зем ля”, 
“Щорс”, “зве ни го ра”. ста ра цер ква, 
до якої за хо див м. бі ля шів ський, не 
збе рег ла ся. до ре чі, в Яресь ках бу ли 
дві цер кви. в од ній з них він ча ли ся 
бать ки м. го го ля. у 1997 р. на те ри то-
рії слав них Яре сьок пос тав но вий 
храм, над роз пи сом якого пра цю ва ло 
под руж жя київських художників лев-
чи ши них. 

1917 р. в ки є ві відбулася виставка 
“На род не мис тец тво бу ко ви ни й га ли-
чи ни”. у за лах ки їв сько го місь ко го 
му зею було представлене врятоване в 
полум’ї  війни народне у жит ко ве мис-
тец тво. екс пе ди ція до бу ко ви ни й га ли-
чи ни бу ла здій сне на ра зом із д. Щер ба-
ків ським. у 1914 р. в ро сії бу ло ство ре но 
дві мо гут ні спіл ки – со юз усіх земств 
та со юз усіх міст. у 1915 р. ук ра їн ський 
со юз міст очо лив ф. Штей нгель. за йо го 
ре ко мен да ці єю м. бі ля шів сько го бу ло 
прий ня то у чле ни спіл ки й нап рав ле но 
до Іх ар мії, що дис ло ку ва ла ся на те ри-
то рії ру му нії, пос від чен ня бу ло ви да не 
на рік з 15 бе рез ня 1916 по 15 бе рез ня 
1917 р. 25. се ред міс це во го на се лен ня 
про во ди ли уро ки гра мо ти, але тільки 
ро сій ською мо вою, з доз во лу гу бер на-
то ра Чер нів ців. зби ра ли зраз ки ви ши-
вок, і са мі від кри ли шко лу ви шив ки, до 
якої хо ди ли не ли ше ді ти а й до рос лі. 
м. бі ля шів ський звер нув свій пог ляд 
на буковину ще ра ні ше. це бу ла ві доз-
ва на зак лик зе но на ку зе лу, з яким 
вче ний під три му вав зв’яз ки ще до 
львів сько го НтШ. з. ку зе ля з бо лем 
писав у 1909 р., що, хоч бу ко вин ська 
зем ля і “дає ет ног ра фам без мір не по ле 
до ро бо ти” та нею май же ніх то не ці ка-
вив ся, не дос лі див, зак ли кав: “до ро бо-
ти, по ки ще не піз но...” 26.

од ни ми з пер ших, хто від гук нув ся 
на цей пал кий зак лик з. ку зе лі й по чав 

усе біч не сту ді ю ван ня ор на мен ти ки 
тра ди цій ної ви шив ки бу ко ви ни, бу ли 
ерік коль бен га йєр 27, емі лія стер ню-
ко ва 28 та ми ко ла бі ля шів ський 29. 
ос тан ньо го вза га лі мож на вва жа ти 
“пер шоп ро хід цем” у цій га лу зі 30. 

сам м. бі ля шів ський ра зом із Яко-
вом ту хен холь дом та ін ши ми вче ни-
ми- мис тец твоз нав ця ми про тя гом пів-
то ра ро ку (з кін ця 1915 р. до по чат-
ку 1917 р.) у скла ді від ді лу до по мо ги 
на се лен ню яке пос траж да ло від вій-
ни, здій сни в ет ног ра фіч ні роз від ки в 
га ли чи ні та бу ко ви ні.

пред став ни ки цьо го від ді лу не 
тільки не нав’язу ва ли міс це во му на се-
лен ню сво їх “дер жав ницьких” сма ків, 
а й з ве ли чез ною за ці кав ле ніс тю і 
“бла го го він ням від нес ли ся до всьо го 
міс це во го, внут ріш ньо ви рос ло го”, – 
пи ше Я. ту хен гольд і з жа лем кон ста-
тує, що в га ли чи ні “поль ський і авс-
трій ський вплив, тра фа ре ти ре міс ни-
чих шкіл, взо ри ми ло вих об гор ток, 
стиль різ них “луї”, “мо дерн” – все це 
ус пі ло уже знач но обез зву чи ти 
ко лиш ні на род ні сма ки” 31. ци то ва ну 
ро бо ту Я. ту хен холь да над ру ко ва на в 
обох ви дан нях аль бо му “На род ное 
ис кусс тво га ли чи ны и бу ко ви ны” – 
1917 й 1919 ро ків.

Є там і стат тя м. бі ля шів сько го без 
за го лов ка, то му ци ту ємо за її пер ши ми 
сло ва ми: “Час то бу ва – од но доб ре ді ло 
вик ли ка дру ге...” 32. зна йом ля чи з ор на-
мен ти кою бу ко ви ни, м. бі ля шів ський 
на го ло шує: “І від кри лась од на з сто рін 
цьо го жит тя, час ти на ду ші на род ної – 
кра са”. вка зує, що за пас гар но го був 
ве ли кий, то вар то “ли ше бу ло тро хи 
йо го тор кну ти ся” – і не тре ба бу ло 
“вно си ти ні чо го чу жо го”. ствер джу-
єть ся, що “бу ко ви на і пів ден на час ти на 
схід ної га ли чи ни... від нос но до на род-
но го мис тец тва ще збе рег ли не ви чер-
па ні скар би” 33.

але м. бі ля шів ський зму ше ний був 
зас те рег ти: че рез те, що із за хо ду йде 
про цес ні ве ля ції, “цих скар бів стає все 
менш і менш”. по рів ню ю чи бу ко ви ну 
з га ли чи ною, мис тец твоз на вець пер-
шу на зи ває більш куль тур ною (і са ме 
то му тут збе рег ли ся більш давні узо-
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ри ви ши вок). под ніп ров ські узо ри 
ав тор на зи ває “без по сер дні ми, сві жи-
ми”; і в до ли ні дніс тра, на йо го дум ку, 
на род не мис тец тво є про дов жен ням 
та ко го ж мис тец тва су сід ньо го по діл-
ля”. м. бі ля шів ський ви ді ляє пру то- 
дніс тров ське ме жи річ чя в ок ре мий 
ра йон, що за ха рак те ром ор на мен ти ки 
наб ли жа єть ся до по діл ля і є влас не 
ру син ським. а вже чим ближ че до 
до лин пру та й се ре та, то знов вид но 
“од мі ни, спо лу че ні з су сідс твом ру му-
нів, що час то- гус то жи ють міш ма з 
ук ра їн ця ми” 34. та ким чи ном, ви ді-
лен ня бу ко вин сько го по діл ля в ок ре-
мий ре гі он зі сво ї ми особливостями в 
ор на мен ти ці й виз нан ня то го фак ту, 
що узо ри є спо кон віч но ру син сько- ук-
ра їн ськи ми у сво їй ос но ві – не за пе-
реч на зас лу га м. бі ля шів сько го. 
у дру го му ви дан ні аль бо му “На род ное 
ис кусс тво га ли чи ны и бу ко ви ны” 
(1919) ра зом з по пе ред нім на ри сом 
вмі ще но й ілюс тра тив ний ма те рі ал 35. 
в ет ног ра фіч них сту ді ях м. бі ля шів-
ський, спи ра ю чись на те о ре тич ні роз-
роб ки ф. вов ка 36, твор чо їх ін тер пре-
ту вав, на ма га ю чись на прак ти ці збе-
рег ти “ста ро від ні” ор на мен таль ні ком-
по зи ції. слід від значи ти, що в той 
не лег кий час во єн ної роз ру хи м. бі ля-
шів ський зроб ив чи ма лий вне сок у 
дослідження з проб лем бу ко вин ської 
ор на мен ти ки як скла до вої час ти ни 
за галь но ук ра їн ської.

впро довж багатьох ро ків м. бі ля-
шів ський на да вав ве ли ко го зна чен ня, 
ро бо ті з на род ни ми майс тра ми, у важ-
но ста влячись до їх твор чої ін ди ві ду-
аль нос ті, до міс це вих ху дож ніх тра-
ди цій, на род них ме то дів та прин ци пів. 
все це сформувало нап ря м в іс то рич-
но му кра єз навс тві. він на ле жав, до 
ті єї час ти ни ін те лі ген ції, яка прагнула 
віддати всі свої сили вив чен ню рід но-
го краю: “у роз вит ку іс то рич но го кра-
єз навс тва в ук ра ї ні... важ ли ву роль 
ві діг ра ла на у ко ва ін те лі ген ція, яка 
на по лег ли во ре ко мен ду ва ла як мож-
ли во час ті ше звер та ти ся до міс це во го 
дос ві ду, за ну рю ва ти ся в дій сно гу щу 
жит тя, не ви пус ка ю чи із по ля зо ру 
жит тя кож но го, не хай на віть са мо го 

не ве лич ко го на се ле но го пун кту” 37, – 
на го ло шує ака д. п. тронь ко. в ца ри ні 
ет ног ра фії м. бі ля шів ський роз ро бив 
чи ма ло пи тань, під го ту вав уза галь-
ню ю чий роз діл про ет ног ра фіч ні особ-
ли вос ті ук ра їн сько го на ро ду, що ма в 
увій ти до пер шої ен цик ло пе дії ук ра ї-
ноз навс тва “ук ра ин ский на род в его 
прош лом и нас то я щем”; два її то ми 
вий шли дру ком у санк т-пе тер бур зі в 
1914 і 1916 роках. у зв’язку з 1-ю сві-
то вою вій ною, ви дан ня двох наступних 
то мів, де ма ли бу ти роз ді ли з ук ра їн-
сько го мис тец тва м. бі ля шів сько го, 
було зупинено.

роз гля ну те пи тан ня зас лу го вує на 
по даль ше вив чен ня, уза галь нен ня. 
ад же м. бі ля шів ський зро бив ду же 
ба га то в ца ри ні ет ног ра фії, і йо го пра-
ці по вин ні зай ня ти дос той не міс це у 
на шій на у ці. На пре ве ли кий жаль 
 мис тец твоз нав чий до ро бо к уче но го і 
до сі  ще не діс тав на леж ної оцін ки.
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пи тан ня збе рі ган ня му зей них 
пред ме тів зай ма ють особ ли ве міс це в 
му зей ній ро бо ті, ос кіль ки від пра виль-
но го їх ви рі шен ня за ле жить вся ді яль-
ність му зею. хо ті лося б по ка за ти два 
ас пек ти проб ле ми збе рі ган ня – на у ко-
вий і прак тич ний. Ін ши ми сло ва ми, 
по рів ня ти на яв ні умо ви збе рі ган ня 
ко лек ції ке ра мі ки у фон дах дмНап 
ук ра ї ни з не об хід ни ми на у ко во- тех-
ніч ни ми ви мо га ми.

Час то на прак ти ці збе рі ган ням 
уважають тіль ки за галь ний по ря док 
ма те рі а лів, що є вузь ким розумінням. 
На у ко вий під хід пе ред ба чає збе рі ган-
ня, абож кон сер ву ван ня, як су куп ність 
спе ці аль них за хо дів. це вмін ня ство рю-
ва ти, ви хо дя чи з фі зи ко- хі міч них і тех-
но ло гіч них влас ти вос тей кож но го пред-
ме та, де б він не міс тив ся – у фон дос хо-
ви щі чи екс по зи ції – умо ви, що за без-
пе чу ють дов го літ ню йо го збе ре же ність.

від діл ке ра мі ки і скла фон дос хо ви-
ща дмНап ук ра ї ни має свої проб ле-
ми, які, в ос нов но му, збі га ють ся з проб-
ле ма ми ба га тьох му зе їв ук ра ї ни.

за галь на бі да біль шос ті му зе їв – це 
від сут ність спе ці а лі зо ва них при мі щень 
для фон дос хо вищ. Як пра ви ло, фон до-
схо ви ща ми є бу дів лі (при мі щен ня) пе ре-
об лад нан ні та час тко во прис то со ва ні до 
збе рі ган ня му зей них пред ме тів. На 
жаль, фон дос хо ви ще дмНап ук ра ї ни 
є са ме та ким при мі щен ням. воно 
міститься в бу дів лі ра зом з ін ши ми ус та-
но ва ми. (охо ро ни пам’яток іс то рії та 
куль ту ри, при ват ни ми фір ма ми).

ос нов ною умо вою, що га ран тує пра-
виль не збе рі ган ня му зей них фон дів, є 
доб рий стан бу дів лі в ці ло му, а та кож її 
опа лю валь ної та вен ти ля цій ної сис те м.

І хо ча бу дів ля за га лом пе ре бу ває в 
не по га но му ста ні, во на роз та шо ва на 
близь ко до про їж джої час ти ни, що 
спри чи няє її віб ра цію. Щоправда, доб-
ре, що при мі щен ня не має ві кон на 
до ро гу, що змен шує його за га зо ва ність.

зовні бу дів лі є дорожки ви мо щен ні 
цег лою, з од ні єї сто ро ни і за ли ті ас фаль-
том – з дру гої, – вони мають у хи л від 
бу дів лі, що змен шує вплив опадів на 
приміщення. 

во дос то ки ма ють бу ти без до ган ни-
ми, щоб убез пе чи ти внут ріш ні при мі-
щен ня від во ло ги й опа дів. На то мість 
во ни в де я ких міс цях про ті ка ють, не 
під ве де ні до са мої зем лі, а до то го ж, 
дах дав но пот ре бує ка пі таль но го ре мон-
ту.

під валь ні при мі щен ня бу дів лі не 
ви ко рис то ву ють ся для збе рі ган ня 
му зей них цін нос тей, ад же во ни ма ють 
під ви ще ну во ло гість. крім то го, під ва-
ли, зай ня ті ад мі ніс тра тив но- гос по дар-
ськи ми при мі щен ня ми, не ма ють ок ре-
мих ви хо дів, що по ру шує не тіль ки 
пра ви ла бу дів лі для фон дос хо вищ, а й 
пра ви ла по жеж ної без пе ки.

пев ним пра ви лам під по ряд ко ву єть-
ся й об лад нан ня внут ріш ніх при мі щень 
бу дів лі, прис то со ва них під фон дос хо-
ви ще ке ра мі ки.

для ор га ні за ції му зей но го збе рі ган-
ня, особ ли во ке ра міч них пам’яток, 
оп ти маль ною є сис те ма од но я рус но го 
збе рі ган ня, а та кож – у ви со ких при мі-
щен нях – сис те ма двох я рус но го збе рі-
ган ня з уве ден ням ант ре со лей, що спо-
лу ча ють ся з ниж нім яру сом за до по-
мо гою ван та жо під йом них прис тро їв і 
ста ці о нар них схо дів. у дво ях рус них 
фон дос хо ви щах, де пе ре ва жа ють 
пред ме ти ва гою до 20 кг або ламкі 
пред ме ти, не за леж но від їх ньої ва ги 
на ле жить вста нов лю ва ти тель фе ри, 
або “ма га зин ні” під йом ни ки (до 100 кг), 
що пов’язу ють вер хній рі вень збе рі-
ган ня з ниж нім. пів то раярус ні при мі-
щен ня для фон дос хо вищ уза га лі не до-
пус ти мі.

стан дар тна ви со та яру сів, що ви ко-
рис то ву ють ся для збе рі ган ня пе ре важ-
ної біль шос ті му зей них пред ме тів, в то му 
чис лі ке ра мі ки та скла (ви хо дя чи з ер го-
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но міч них ви мог, мір ку вань тех ні ки без-
пе ки для пер со на лу фон дос хо вищ, а 
та кож ви мог без пе ки сто сов но збе ре же-
нос ті са мих му зей них пред ме тів) скла-
дає 2,2 м, так са мо – в ар хі вос хо ви щах та 
кни гос хо ви щах. вка за на ви со та яру са 
збе рі ган ня, яка, в прин ци пі, не пот ре бує 
зас то су ван ня екс плу а та цій них дра бин, 
прий ня та для всіх ви дів му зей них пред-
ме тів, що збе рі га ють ся (вер ти каль но чи 
го ри зон таль но) на всіх го ри зон таль них 
но сі ях: у ша фах, сте ла жах і т. п.

пе ре ви щен ня яру са по над нор ма ти-
ви не  ба жа не, а для схо вищ субтильх 
пред ме тів (ко лек цій скла, пор це ля ни, 
ке ра мі ки, не га тив но го фо то фон ду на 
скля ній ос но ві, ко лек цій “во ло гих” бі о-
ло гіч них пре па ра тів в скля ній та рі і 
т. п.) є не прийнятним.

Що ж ма є мо ми?
фон дос хо ви ще ке ра мі ки і скла 

дмНап ук ра ї ни яв ляє со бою од но я-
рус не при мі щен ня, що скла да єть ся з 
двох од на ко вих за лів, які спо лу ча ють-
ся між со бою. ко жен зал має пло щу 
близь ко 100 м 2 і ви со ту 3,7 м, що пе ре-
ви щує нор ма тив ну ви со ту і вод но час не 
доз во ляє зас то су ва ти дво хя рус ну сис-
те му збе рі ган ня.

ко жен зал ос на ще ний трьо ма ря да-
ми від кри тих сте ла жів і де кіль ко ма 
ме та ле ви ми ша фа ми вздовж двох сто-
рін. ко жен сте лаж роз би тий на 3–4 
сек ції і має від 5 до 8 по ли чок, за леж но 
від роз мі ру пред ме тів, які на них збе-
рі га ють ся. го лов ним не до лі ком та ко го 
роз мі щен ня є те, що вер хня по лич ка 
роз та шо ва на на ви со ті близь ко 3 м 20 
см, при нор мі в 2 м, від під ло ги, що пот-
ре бує ви ко рис тан ня дра бин та є по ру-
шен ням тех ні ки без пе ки для пер со на-
лу фон дос хо вищ і ви мог без пе ки сто-
сов но збе ре же нос ті са мих му зей них 
пред ме тів. ме та ле ві ша фи негер ме-
тич ні і та кож пот ре бу ють ви ко рис тан-
ня дра бин.

але від сут ність до дат ко вих при мі-
щень уне мож лив лює ви рі шен ня цих 
пи тань, а та кож то го, що спос те рі га єть-
ся пе ре ван та жен ня за лів му зей ни ми 
ма те рі а ла ми.

крім цьо го, не об хід но слід ку ва ти за 
пра виль ним роз мі щен ням пред ме тів з 

ура ху ван ням їх ньо го тис ку на по ли цю. 
ве ли кі пред ме ти з нег ла зу ро ва ної пор-
це ля ни і ке ра мі ки мають збе рі га ти ся 
під ков па ка ми або у чох ла х зі щіль ної 
тка ни ни (яких у схо ви щі дмНап укра-
ї ни не має) на сте ла жах або під став ках. 
Не ве ли кі за роз мі ра ми пред ме ти з пор-
це ля ни, ке ра мі ки, скла, гіп су збе рі га-
ють ся на по ли цях у зас кле них (!) ша фах, 
а не на від кри тих сте ла жах.

збе рі га ти пор це ля но ві, фа ян со ві та 
ке ра міч ні та ріл ки кра ще у вер ти каль-
но му по ло жен ні у спе ці аль них “гре бін-
ках”. мож на та кож ста ви ти кіль ка 
плос ких пред ме тів один на одного, 
пе рек ла да ю чи їх ци гар ко вим па пе ром, 
скла де ним у кіль ка ша рів, а та кож бай-
кою або фла нел лю для за по бі ган ня 
уш код жен ню по ли ви або роз пи су. за 
від сут нос ті ци гар ко во го па пе ру пер со-
нал від ді лу ке ра мі ки фон дос хо ви ща 
на ма га єть ся ви ко рис то ву ва ти під руч-
ний ма те рі ал: про мис ло вий по лі е ти лен, 
па пір для писання і т. п.

при збе рі ган ні пор це ля но вих і фа ян-
со вих та рі лок сто са ми, в кож но му сто сі 
не по вин но бу ти біль ше 6 штук, при 
ве ли кій ва зі та рі лок їх кіль кість у сто сі 
має бу ти змен ше на. та ка нор ма пов ніс-
тю дот ри му єть ся пер со на лом – у сто сах 
кіль кість та рі лок не пе ре ви щує 4 шту-
ки.

дог ляд за ко лек ці єю ке ра мі ки та 
скла пе ред ба чає та кож чи щен ня по вер-
хні кож но го пред ме та.

мит тя пор це ля ни, фа ян су, ке ра мі ки 
мож на про во ди ти тіль ки м’яким пен-
злем у теп лій во ді з до да ван ням спир ту. 
прав да, та ким спо со бом мож на ми ти 
тіль ки пред ме ти без трі щин і з не уш-
код же ною по ли вою. по рис ту та нег ла-
зу ро ва ну ке ра мі ку не об хід но особ ли во 
ре тель но збе рі га ти від пи лу й во ло ги.

скло не ре ко мен ду єть ся ми ти во дою, 
ос кіль ки во да спри яє ви ми ван ню со лей, 
які вхо дять до скла ду скла. йо го не об-
хід но два ра зи на рік про ти ра ти спир том 
рек ти фі ка том. пра цю ва ти зі склом ре ко-
мен ду єть ся в ма тер ча тих ру ка вич ках.

ос кіль ки від діл ке ра мі ки та скла 
му зею ду же дав но не мав цих не об хід-
них ма те рі а лів для дог ля ду, стан ко лек-
ції, особ ли во її най ста рі ших ек зем пля-
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рів, по гір шу єть ся.
І все ж го лов ною проб ле мою збе рі-

ган ня му зей них ко лек цій є за без пе чен-
ня ста ло го му зей но го клі ма ту, тоб то 
оп ти маль но го се ре до ви ща, в яко му збе-
рі га ють ся пред ме ти.

оп ти маль не се ре до ви ще для му зей-
них пам’яток ство рю єть ся на ба зі да них 
при род ни чих на ук (фі зи ки, хі мії, бі о ло-
гії), му зей ни ми фа хів ця ми ра зом із 
світ ло тех ні ка ми, ін же не ра ми і т. п.

клі мат у фон дах му зею по ви нен від-
по ві да ти двом ос нов ним ви мо гам:

1) бу ти за до віль ним для збе рі ган ня 
ко лек ції;

2) спів ро біт ни ки та від ві ду ва чі 
по вин ні доб ре се бе по чу ва ти у фон дос-
хо ви щах та екс по зи ці ях му зею.

Не об хід ні тем пе ра ту ра освітлення 
та во ло гість по віт ря, – це ті ос нов ні 
фак то ри, пра виль не поєднання яких 
утворює ре жим, не об хід ний для нор-
маль но го жит тя та збе рі ган ня му зей-
них пред ме тів у фон дах му зе їв.

з ці єї точ ки зо ру важ ли во зна ти, які 
ре аль ні умо ви й мож ли вос ті у фон дів 
му зею (НаН ук ра ї ни) для збе рі ган ня 
пам’яток.

тем пе ра тур но- во ло гіс ний ре жим не 
від по ві дає ви мо гам му зей но го збе рі ган-
ня, то му що при мі щен ня фон дос хо ви-
ща ке ра міч них пам’яток не об лад нан ні 
при ла да ми для під три ман ня штуч но го 
клі ма ту (кон ди ці о не ра ми, ре гу льо ва-
ною мережею во дя но го опа лен ня), що, в 
свою чер гу, уне мож лив лює кон троль 
тем пе ра тур но- во ло гово го ре жи му за лів 
фон дос хо ви ща від по від но до норм, 
вста нов ле них для ке ра міч них ма те рі а-
лів. Че рез це про тя гом ро ку 
відбуваються ко ли ван ня тем пе ра ту ри 
та во ло гос ті у фон дос хо ви щі, що по га но 
впли ває на стан збе рі ган ня му зей них 
пред ме тів.

змі на тем пе ра ту ри, нап рик лад, 
приз во дить до лі ній них та об’єм них 
де фор ма цій пред ме тів, прис ко рен ня в 
них хі міч них та бі о ло гіч них про це сів. 
так, зни жен ня тем пе ра ту ри на кож ні 
10°с по дов жує дов го віч ність ма те рі а-
лів у 2-3 ра зи, але, в той са мий час, 
знач но під ви щу єть ся во ло гість, що, в 
свою чер гу, не га тив но впли ває на 

режим зберігання.
ко ли ван ня тем пе ра ту ри та во ло гос-

ті до пус ка єть ся у межах норми.
Нор ма тив ні ко ли ван ня тем пе ра ту-

ри в при мі щен ні фон дос хо ви ща ке ра-
мі ки та скла на до бу мо жуть ста но ви-
ти +– 5°с. ми ж спос те рі га є мо ко ли ван-
ня тем пе ра ту ри, які ста нов лять близь-
ко +– 8°с, а іно ді й біль ше (особ ли во 
на вес ні й во се ни). так са мо і се зон ні 
ко ли ван ня, які уск лад ню ють під три-
ман ня від по від ної тем пе ра ту ри че рез 
від сут ність ок ре мо го ре гу лю ван ня цен-
траль но го опа лен ня, підведенного до 
за лів фон дос хо ви ща му зею. ця обс та-
ви на при вклю чен ні та від клю чен ні 
цен траль но го опа лен ня ро бить не мож-
ли вим дот ри ман ня ре жи му пос ту по во-
го під нят тя тем пе ра ту ри в при мі щен ні.

та ким чи ном, при оп ти маль ній тем-
пе ра ту рі від 16° до 24°с, взим ку по каз-
ни ки тер мо мет ра мо жуть опус ка ти ся 
до 15–12°с, літ ні ж під ні ма ють ся до 
28–30°с.

та кі ве ли кі амп лі ту ди та різ кі пе ре-
па ди тем пе ра ту ри, в свою чер гу, приз-
во дять до знач них пе ре па дів во ло гос ті. 
ко ли ван ня по каз ни ків від нос ної во ло-
гос ті в при мі щен нях фон дос хо ви ща 
мож на спос те рі га ти від 30 % взим ку, до 
90 % вліт ку. при чо му до пус ти мі се зон ні 
ко ли ван ня для збе рі ган ня ке ра міч них 
ма те рі а лів ста нов лять + 10 % при оп ти-
маль ній від нос ній во ло гос ті 60 %.

при від хи лен ні во ло гіс но го ре жи му 
від па ра мет рів, які ре ко мен ду ють ся 
для ком плек сно го збе рі ган ня ке ра мі ки 
та скла, у бік під ви щен ня чи зни жен ня 
від нос ної во ло гос ті ви ни ка ють пос ту по-
ві змі ни:

 при зни же ній во ло гос ті мо же 
ви ник ну ти роз тріс ку ван ня по рис-

тої ке ра мі ки;
 під ви щен ня во ло гос ті прис ко рює 
про це си гід ро лі зу та дес трук ції 

ма те рі а лів, вик ли кає ак ти ві за цію луж-
них про це сів скла (по я ва рай дуж них 
роз во дів), приз во дить до виц ві тан ня 
бар вни ків, а в ок ре мих ви пад ках – до 
нез во рот них де фор ма цій пред ме тів 
(роз ша ру ван ня по рис тої ке ра мі ки та 
скла), та спри чи няє бі о пош код жен ня 
пред ме тів ке ра мі ки – по я ву і по ши рен-
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ня різ но ма ніт ного гриб ка.
от же, з тем пе ра тур но- во ло гіс ним 

ре жи мом безпосередньо пов’яза ний 
бі о ло гіч ний ре жим. фак тич но єди ним 
бі о ло гіч ним шкід ни ком для ке ра мі ки є 
грибо к. в при мі щен ні від ді лу ке ра мі ки 
знай де но близь ко 15 ви дів гриб ка.

гриб ок для сво го роз вит ку пот ре бує 
дос тат ню кіль кість во ло ги. його спо ри 
про рос та ють при на яв нос ті кра пель но- 
рід кої во ло ги, а мі це лій (ті ло гри бка) 
мо же нор маль но роз ви ва ти ся та іс ну-
ва ти тіль ки при ви со ко му вміс ті во ло ги 
в по віт рі, ос кіль ки у гри бка не має ре гу-
ля то ра во ло го об мі ну, то при низь ко му 
вміс ті во ло ги в по віт рі мі це лій мо же 
за ги ну ти від ви си хан ня. особ ли во енер-
гій но гриб ок роз ви ва єть ся при від нос-
ній во ло гос ті по віт ря біль ше 70%.

тем пе ра ту ра хоч і є дру го ряд ним 
по каз ни ком для жит тя гриб ка, але все 
ж має ве ли ке зна чен ня. прак тич но 
гриб ок розмножується при будь- я кій 
плю со вій тем пе ра ту рі, що не пе ре ви-
щує мак си маль ну, яка для біль шос ті 
видів ста но вить 40–45°с. мі ну со ві тем-
пе ра ту ри тіль ки зат ри му ють ріст гриб-
кав, але не уби ва ють його. оп ти маль-
ною для рос ту і роз мно жен ня гриб ка є 
тем пе ра ту ра близь ка до +25°с. крім 
то го, ве ли кі пе ре па ди тем пе ра ту ри 
вик ли ка ють кон ден са цію во ло ги на 
по вер хні пред ме тів, ут во рю ю чи іде-
аль ні умо ви для про рос тан ня спор.

спри яє поширенню та ак тив нос ті 
гриб ка і на яв ніс ть пи лу. спра ва в то му, 
що пил є не тіль ки дже ре лом ін фек ції, 
але й дже ре лом (іно ді єди ним) ор га ніч-
них ре чо вин, без яких гри бок не мо же 
роз ви ва ти ся, не ма ю чи ін шо го дже ре ла 
хар чу ван ня.

для бо роть би з пи лом у при мі щен нях 
фон дос хо ви ща ке ра мі ки дмНап ук ра-
ї ни спів ро біт ни ка ми про во дить ся ре гу-
ляр не во ло ге при би ран ня. але збе рі ган-
ня пред ме тів на від кри тих сте ла жах 
уне мож лив лює за без пе чен ня дос тат-
ньо го за хис ту ко лек ції від пи лу. уск лад-
нює нор ма тив не при би ран ня при мі щен-
ня і стан дар тна сис те ма опа лен ня. ба жа-
но, щоб прис тро їв опа лен ня були 
віддалені від стін на під ви ще ну від стань, 
це сприяє зруч ості чи щен ня па зух між 

прис тро я ми опа лен ня і сті ною.
Ще од ним знач ним дже ре лом за ра-

жен ня ко лек ції гриб ком для фон дос хо-
вищ дмНап ук ра ї ни є під валь не при-
мі щен ня, яке має під ви ще ну во ло гість. 
На щас тя, при мі щен ня для збе рі ган ня 
ке ра мі ки роз та шо ва не на дру го му 
по вер сі, а на пер шо му, міститься схо-
ви ще му зич них інс тру мен тів і тка ни н 
та одя гу. гри бок уже під ні ма єть ся з 
під ва лів, є об шир ні пош код жен ня стін.

Час то при за куп ках до му зею над хо-
дять уже за ра же ні мік ро ор га ніз ма ми 
пред ме ти. то му му зей не фон дос хо ви ще 
му сить ма ти ізо ля то р для пе ре вір ки на 
за ра же ність і для де зин фек ції му зей-
них пред ме тів. в ізо ля то рі має бу ти 
опа лен ням, ок ре мий вхід – под вій ні 
две рі з там бу ром і обов’яз ко во ка ме ра, 
при зна че на для де зин фек цій ної та про-
тиг риб ко вої об роб ки ура же них пред ме-
тів. для та ко го при мі щен ня, не об хід но 
та кож прис трій. об роб ку  ма ють зділь-
сню ва ти тіль ки спе ці а ліс ти, що прой-
шли від по від не нав чан ня та інс трук таж 
що до ро бо ти з ток сич ни ми ре чо ви на ми.

На жаль, фон ди дмНап ук ра ї ни 
та ким ізо ля то ром не ос на ще ні, як і 
жодним ін шим при мі щен ням, де б 
мож на бу ло про во ди ти пе ре вір ку та 
де зин фек цію пред ме тів, що над хо дять 
до фон дів. Не має та кож спе ці а ліс та і 
ре чо вин для об роб ки за ра же них ма те-
рі а лів. хо ча, все це вкрай не об хід не, 
то му що час ти на ко лек ції має пош код-
жен ня гриб ком. ці пред ме ти міс тять ся 
в ок ре мій ша фі, але ша фа не гер ме-
тич на і сто їть в за галь но му при мі щен-
ні з не кон тро льо ва ним тем пе ра тур но- 
во ло гіс ним ре жи мом, що з ча сом приз-
ве де до за ра жен ня всі єї ко лек ції.

змен шу ва ти не га тив ний вплив гриб-
ка на пред ме ти ке ра мі ки, пор це ля ни не 
мож на. екс по на ти, ура же ні гриб ка ми, 
час тко во або пов ніс тю втра ча ють свої 
по чат ко ві влас ти вос ті. різ но ко льо ро ві 
на льо ти змі ню ють зов ніш ній виг ляд 
пред ме тів, а ви да лен ня їх ме ха ніч ним 
шля хом не дає ре зуль та тів, ос кіль ки 
під по льо та ми ут во рю ють ся піг мен тні 
пля ми, які не зни ка ють і не ви да ля ють-
ся без пош код жен ня пред ме та.

але най біль шої шко ди зав дає ме ха-
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ніч на і хі міч на ді яль ність гриб ка. мі це-
лій гри ба про ни кає вглиб ша рів пред ме-
та, руй ну ю чи йо го струк ту ру. хі міч на 
ді яль ність зав дає ще біль шої шко ди. 
про цес хар чу ван ня гриб ків пов’яза ний 
з роз кла дан ням ре чо вин, які скла да ють 
му зей ний пред мет. про це си руй на ції 
за хо дять іно ді так да ле ко, що приз во-
дять до пов ної втра ти екс по на та.

фак тич но, єди ним ком плек сом, який 
пов ніс тю від по ві дає на у ко во- тех ніч ним 
ви мо гам до ста ну при мі щень фон дос хо-
вищ, є ком плекс, що за без пе чує по жеж-
ну без пе ку. за у ва жен ня викликає те до 
не п ро фар бо ва но вог не за хис ни ми су мі-
ша ми де рев’яні по лиці та две реі, що 
спо лу ча ють за ли від ді лу ке ра мі ки та 
скла. пев ну проб ле му ста нов лять і 
ви хо ди на ву ли цю з під ва лів, зай ня тих 
під ад мі ніс тра тив но- гос по дар ські ці лі, 
не відокремлені від ви хо дів з фон дос-
хо ви ща.

сис те ма сиг на лі за ції пов ніс тю від-
по ві дає всім тех ніч ним ви мо гам.

ви рі ши ти проб ле ми на дій но го збе-
рі ган ня му зей них пам’яток в де я кій 
мі рі доз во лить ос на щен ня фон дос хо-
вищ, згідно з нор мами му зей но го збе рі-
ган ня. воно має:

а) за без пе чува ти під три ман ня 
му зей но го клі ма ту у схо ви щах;

б) за без пе чува ти бі о за хист пред ме-
тів;

в) вра хо ву ва ти мож ли вість ін ди ві-
ду аль но го збе рі ган ня ок ре мих пред ме-
тів;

г) за без пе чува ти лег кий дос туп до 
пред ме тів, мож ли вість швид ко го зна-
ход жен ня кож но го з них;

д) бу ти зруч ним в екс плу а та ції, 
пе реш код жа ти мож ли вос ті кра діж ки 
(тоб то ма ти ав то ма тич ну охо рон ну сиг-
на лі за цію);

ж) від по ві да ти ви мо гам про ти по-
жеж ної без пе ки.

слід від зна чи ти, що в на шій кра ї ні 
від сут ні під при ємс тва, які се рій но ви го-
тов ля ють спе ці а лі зо ва не об лад нан ня 
для фон дос хо вищ му зе їв. то му в му зей-
ній прак ти ці зас то со ву єть ся най різ но-
ма ніт ні ше об лад нан ня. кож ний му зей 
ін ди ві ду аль но про ек тує своє об лад нан-
ня та зна хо дить мож ли вос ті для йо го 
ви го тов лен ня.

про те ціл ко ви то від по ві да ти ви мо-
гам, су час но го рів ня мо жуть ли ше 
бу дів лі, спе ці аль но збу до ва ні як му зей-
ні фон дос хо ви ща, ко ли під час про ек-
ту ван ня зак ла да ють ся па ра мет ри їх 
тех но ло гіч но го ос на щен ня.

_______________ 
1. ак ту аль ные проб ле мы фон до вой ра бо ты 

му зе ев. – м., 1980.
2. инс трук ция по уче ту и хра не нию му зей-

ных цен нос тей, на хо дя щих ся в го су дарс твен-
ных му зе ях ссср. – м., 1984.

3. проб ле мы хра не ния ху до жес твен ных 
цен нос тей в му зе ях. ма те ри а лы все со юз ной 
на уч ной кон фе рен ции. – м., 1971.

4. ре ко мен да ции по фун кци о наль но- тех но-
ло ги чес ким нор ма ти вам для фон дох ра ни лищ 
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наУкове вИданнЯ

XVI II ст. – до ле нос ний та су пе реч-
ли вий пе рі од іс то рії ук ра ї ни. по ряд з 
еко но міч ним, по лі тич ним і со ці аль ним 
ста нов лен ням дер жав нос ті єв ро пей-
сько го ти пу, роз во єм куль тур но го й 
мис тець ко го жит тя, виз нан ням ук ра ї-
ни на між на род ній аре ні – це пе рі од 
за не па ду і зни щен ня ко заць кої дер жа-
ви, ко ло ні за ції ук ра їн ських зе мель, 
утис ків на ці о наль ної сві до мос ті. 

ва го ме зна чен ня XVI II ст. має і для 
су час ної кі ро вог рад щи ни. у цей час 
від бу ва ли ся про це си ма со во го за се-
лен ня краю (пе рет во рен ня “ди ко го 
по ля” у фор пос тний кор дон ро сій ської 
ім пе рії), зак ла да ли ся ос но ви ут во рен-
ня ба га то на ці о наль но го скла ду су час-
но го міс це во го на се лен ня, ут во рю ва-
ли ся пер ші ад мі ніс тра тив ні оди ни ці 
(бу го гар дів ська па лан ка Но вої сі чі, 
1734–1775 рр.; Но ва сер бія, 1752–
1764 рр. то що), тран сфор мо ву ва лися 
ко заць кі зи мів ни ки, від бу лося зак ла-
дан ня і бу дів ниц тво фор те ці свя тої 
Єли са ве ти (Єли са вет град, 1754–
1757 рр.), шан ців, сло бід та ін ших по се-
лень. 

му зей на ко лек ція кі ро вог рад сько го 
об лас но го кра єз нав чо го му зею на ра хо-
вує нез нач ну кіль кість ре чо вих 
пам’яток XVI II ст., які скла да ють  0,1 % 
ос нов но го і на у ко во- до по між но го фон-
дів (58 пред ме тів) 1. да ні пред ме ти роз-
мі ще ні по різ них гру пах збе рі ган ня, 
ви хо дя чи з ма те рі а лу їх ви го тов лен ня 
(а са ме: “де ре во” – 2 , “ке ра мі ка. 
скло” – 12, “тка ни ни” – 29, “плас тма-
са. Шкі ра” – 2, “ме тал” – 9, “гра фі-
ка” – 1, “На у ко во- до по між ний” – 3), і 
доз во ля ють пов ною мі рою про і люс тру-
ва ти ос нов ні ас пек ти те ми. ав тен тич ні 
пред ме ти ук ра їн сько го на ро ду пре зен-
то ва ні 30 % (16 пред ме та ми) пред ме тів, 

65 % (35 пред ме тів) пред став ля ють 
ро сій ський про ша рок міс це во го на се-
лен ня, а 5 % (7 пред ме тів) ві доб ра жа-
ють за хід но єв ро пей ські впли ви. біль-
шість пред ме тів ма ють за до віль ний 
стан збе ре жен ня, пос тій но екс по ну-
ють ся на ста ці о нар них і пе ре сув них 
вис тав ках. в ок ре мих ви пад ках, де я кі 
із них бу ли від рес тав ро ва ні про тя гом 
1991–1993 рр. – 4 пред ме ти гру пи “тка-
ни ни” та 2 пред ме ти гру пи “ке ра мі ка. 
скло”. Шість пред ме тів, да то ва них 
XVI II сто літ тям, зна хо дять ся в рес тав-
ра цій них май стер нях – зра зок тка ни-
ни, 2 сер вет ки, 2 га ман ці, фут ляр для 
чу бу ка і до да ної ро бо ти не увій шли. 

ко заць ка до ба пред став ле на п’ять-
ма те ра ко то ви ми люль ка ми- бу рунь-
ка ми, “люль ко ю- об чись кою”, ро го вою 
по ро хів ни цею, чо ло ві чим по я сом. 
люль ки- бу рунь ки при вер та ють до 
се бе ви нят ко ву ува гу, ос кіль ки люль ка 
для ко за ка не тіль ки зна ряд дя для 
па лін ня, а й пред мет гор дос ті та на віть 
сим вол ко заць кої чес ті.

різ но ма ніт ність та за вер ше ність 
форм, ви ко рис тан ня штам пів та пов-
то рю ва ність ор на мен тов ки крас но мов-
но свід чать про іс ну ван ня ці лої це хо-
вої га лу зі ви го тов лен ня лю льок- бу ру-
ньок. під твер джен ням цьо го є люль ка 
(кс–53), що на дій шла до фон дів му зею 
в 1959 р. (по да ру нок уч ня в. кор су ня), 
на по вер хні якої роз мі ще ний від би ток 
клей ма майс тра. На жаль, не чіт кість 
клей ма й від сут ність від по від ної лі те-
ра ту ри не доз во ля ють виз на чи ти йо го 
походження. цін ність ці єї люль ки 
по ля гає й у зна хід ці її в ме жах міс та 
кі ро вог ра да, що під твер джує пе ре бу-
ван ня ре єс тро вих ко за ків у на шо му 
краї, пів ніч ні ра йо ни яко го від но си ли-
ся до пра во бе реж ної час ти ни геть-

реЧовий рЯд пам'Яток XVIII столІттЯ  
в коНтекстІ Історико-культурНого  
й НацІоНальНого розвитку краЮ 

(до 250-ї річниці заснування  
міста Єлисаветграда – кіровограда) 
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реЧовИй рЯд пам'Яток XVIII столІттЯ

ман щи ни і ма ли наз ву – “зад ніпр ські 
міс ця” 2. по ча ток їх ос во єн ня пок ла ли 
ви хід ці ко лиш ньо го Чи ги рин сько го 
пол ку піс ля па дін ня Чи ги ри на в 
1678 р.; зго дом тут роз мі щу ва лися сот-
ні мир го род сько го та пол тав сько го 
пол ків. 

ви тон че ною пос тає люль ка 
(кс–884), 2001 ро ку над ход жен ня, 
ор на мен то ва на ре льєф ним рос лин ним 
ор на мен том (акан том) у дос ко на ло му 
ви ко нан ні за до по мо гою штам пів. ана-
ло гіч ний ре льєф ний рос лин ний ор на-
мент прос лід ко ву єть ся і на люль ці 
(кс–5). ві ро гід ні ше, це піз ні ша ко пі йо-
ва на ро бо та кус та ря. На дій шла во на в 
1949 р. ра зом з нас туп ною (кс–6), від-
мін на ри са якої – вкрит тя по вер хні 
люль ки по ли вою зе ле но го ко льо ру. 
во ни є ви пад ко ви ми ар хе о ло гіч ни ми 
зна хід ка ми пе рі о ду дру гої сві то вої вій-
ни на кам’яній (бог да но вій) го рі в 
м. Чи ги ри ні Чер кась кої об лас ті. ви шу-
ка ну ри су має люль ка (кс–722), що 
ви ко на на в тех ні ці лит тя по фор мі, 
ниж ня час ти на якої ор на мен то ва на у 
виг ля ді лус ки, мож ли во, на згад ку про 
ми ну лі мор ські по хо ди. 

важ ли вим прид бан ням для му зею є 
ко заць ка ре лік вія – “люль ка- об чись-
ка” (д–53), що бу ла за куп ле на у ві до-
мо го в міс ті ко лек ці о не ра о. Я. ко рець-
ко го в 1960 р. ви го тов ле на во на з ко ре-
ня ду ба, прик ра ше на дво ма мід ни ми 
плас ти на ми, що зак ріп лю ють кін ці 
де ре ви ни. люль ка має дов гий чу бук, її 
за галь на дов жи на – 58 см.

у 1951 р. ки є во- пе чер ський дер-
жав ний іс то ри ко- куль тур ний за по від-
ник пе ре дав до фон дів му зею чо ло ві-
чий по яс (т–38), да то ва ний XVI II ст. 
по яс гру бо тка ний у тех ні ці сар же во го 
пле тен ня з вов ня них ни ток бру нат но- 
зе ле но го ко льо ру, прик ра ше ний чер-
во ни ми, си ні ми, жов ти ми сму га ми та 
ки ти ця ми. йо го ши ри на до рів нює 28 см, 
за галь на дов жи на – 328 см. ві до мо, що 
по яс здав на вва жав ся сим во лом муж-
нос ті, си ли, зрі лос ті 3. але він мав і су то 
прак тич не зна чен ня. до ньо го під ві шу-
ва ли зброю (кин джа ли, шаб лі), по ро-
хів ни ці, зна ряд дя пра ці. то му- то, 
ко жен з них мав спе ці аль ні кіль ця, 

при ши ті до тла по я са. да ний по яс їх 
на ра хо вує шість.

ог ляд ко заць кої до би за вер шує епі-
та фія – над гроб ний на пис (Нд–5702) 
пет ру те ке лі (1720–1792), який вва-
жа єть ся руй нів ни ком за по різь кої 
Но вої сі чі. пред мет був за куп ле ний 
му зе єм за сто кар бо ван ців у 1948 р. 
ос кіль ки пет ро ав ра мо вич те ке лі був 
по хо ва ний у но во мир го род сько му 
ми ко ла їв сько му со бо рі, то стає зро зу-
мі лим по ход жен ня пред ме та. епі та фія 
ко лись ма ла чор ну ра му. На жаль, з 
ча сом ра ма зруй ну ва ла ся, під рам ник 
зла мав ся, пог ли би ли ся роз ри ви по лот-
на і по тер тос ті фарб. але зав дя чу ю чи 
зу сил лям пра ців ни ків му зею (осад-
чої л. а., плис ки л. о., Шля хо во го к. в.) 
пред мет був збе ре же ний. 

руй ну ван ня ос тан ньої за по різь кої 
сі чі в 1775 р. пос та ви ло крап ку на 
іс ну ван ні са мос тій ної ко заць кої дер-
жа ви і ос та точ но виз на чи ло входження 
ук ра їн ських зе мель до скла ду ін ших 
дер жав. про це си по си ле ної екс пан сії 
ве ли ко ли тов ських кня зів, поль ських 
фе о да лів на ук ра їн ські зем лі ра зом із 
за хід но єв ро пей ськи ми куль тур ни ми 
впли ва ми про і люс тро ва ні мис лив-
ським ро гом, сід лом для вер хо вої їз ди, 
ста ту ар ним фраг мен том свіч ни ка 
(м–1/а). 

у 1953 р., зав дя ки пе ре да чі з львів-
сько го іс то рич но го му зею, му зей на 
збір ка по пов ни ла ся дво ма пред ме та ми 
поль сько го по ход жен ня, да то ва ни ми 
ме жею XVI II–XIX сто літь. зга да є мо, 
що в од но му з при мі щень львів сько го 
іс то рич но го му зею у 1686 р. бу ло під пи-
са но “трак тат про віч ний мир” між 
ро сі єю і поль щею, за яким лі во бе реж-
на ук ра ї на і ки їв ос та точ но при єд ну ва-
ли ся до ро сії, а біль ша час ти на пра во-
бе реж жя за ли ша ла ся у скла ді поль щі. 
са ме то му нас туп ні пред ме ти від но-
сять ся до ос тан ньої те ри то рі аль ної 
при на леж нос ті. 

На сам пе ред, це мис лив ський ріг 
(м–15), за галь на дов жи на яко го до рів-
нює 78 см. ріг має світ лу по вер хню, 
зов ні по фар бо ва ний у тем но- зе ле ний 
ко лір і прик ра ше ний ме та ле вим на вер-
шшям (h=8 см, d=12 см) та дво ма ме та-
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ле ви ми кіль ця ми- о ку та ми (h=8 см; 
d=6,5 см, 9,5 см). ме та ле ві прик ра си 
гра ві ро ва ні ба ро ко вим ма люн ком, 
прик ра ше ні нак лад ни ми ро зет ка ми, 
ма ють реш тки сріб лен ня. На на вер шші 
роз мі ще но ла тин ський на пис го тич ним 
шриф том: “DE US:SPES NOS-
TRA:EST”. На пис роз ді ле ний ге раль-
дич ни ми фі гу ра ми гер бів поль сько го 
ко ро лівс тва та ве ли ко го кня зівс тва 
ли тов сько го. 

ви ко рис тан ня во ло во го ро га і ба ро-
ко во го офор млен ня дає під ста ви ствер-
джу ва ти, що мис лив ський ріг ви го тов-
ле ний у ме жах за хід но ук ра їн ських 
зе мель, ос кіль ки в поль щі вже па ну-
вав стиль ро ко ко, а ви ко рис тан ня 
ла тин ської мо ви, го тич но го шриф ту і 
гер ба ре чі пос по ли тої – це під твер-
джен ня то го, що за мов ни ком був пред-
став ник опо ля че ної ук ра їн ської зна ті, 
що пред мет ви го тов ле ний нап ри кін ці 
XVI II ст. 

по діб ний мис лив ський ріг ви ко рис-
то ву вав ся шлях тою під час по лю ван ня 
в ме жах сво їх ма єт ків: для збо ру мис-
лив ців і спо ві щан ня про по ча ток ло вів. 
йо го сиг нал вис лов лю вав і спо ді ван ня 
на уда чу. са ме на це вка зує пе рек лад 
ла тин сько го ви ра зу – “бог – на дія 
на ша”. заз на чи мо, що най по ши ре ні ши-
ми в поль щі на пи са ми XVI II ст., особ-
ли во на зброї, бу ли: “бог – на дія моя”, 
“Єди но му бо гу – сла ва”, “Ісус, ма рія, 
Іо сиф” 4. во ни ста ли пря мим про дов-
жен ням се ред ньо віч ної тра ди ції, ма ли 
сак раль ний ха рак тер, на да ва ли ре чам 
ма гіч ної си ли.

дру гий пред мет за хід но ук ра їн сько го 
по ход жен ня – сід ло для вер хо вої їз ди 
(пк–3), да то ва не за фон до ви ми до ку-
мен та ми XVI II ст. да не сід ло – яск ра вий 
прик лад кон гло ме ра ту куль тур різ них 
на ро дів. за хід про яв ле ний ви со кою спин-
кою, по ши ре ним го тич ним еле мен том – 
ро зет кою, ви со ки ми лу ка ми. ри си схо ду 
ви яв ле ні у си дін ні та у ви со кій го лів ці 
пе ред ньої лу ки.

про те, сід ло є ти по вим для за хід но-
ук ра їн сько го ре гі о ну сво їм ма те рі а лом 
ви го тов лен ня (де ре во, шкі ра) і оз доб лен-
ням ви ро бу (тис нен ня, мо сяж ні прик ра-
си, ор на мент “ялин ка”). де ре ви на бу ла 

ос нов ним ма те рі а лом на за хід ній ук ра ї-
ні зав дя ки ве ли кій пло щі кар пат ських 
лі сів, ви ко рис то ву ва ла ся для ви го тов-
лен ня сі дел – “тар ниць” – аж до 
поч. хх ст.

XVI II ст. – пе рі од, ко ли від бу ли ся 
ос нов ні ета пи роз ши ре ної ко ло ні за ції 
ук ра їн ських зе мель ро сій ською ім пе-
рі єю. про тя гом трьох ро ків, з 1754 р., 
бу ду єть ся го лов ний фор пост ро сій ської 
дер жа ви в на шо му краї – фор те ця 
св. Єли са ве ти. у 1752 р. тут фор му ють-
ся Но во серб ські гу сар ський (кін ний) і 
пан дур ський (пі ший) пол ки, у 1759 р. – 
ма ке дон ський та бол гар ський гу сар-
ські пол ки, у 1753 р. був сфор мо ва ний 
Но вос ло бід ський ко за чий полк, а з 
1754 р. роз міс тив ся перм ський ка ра бі-
нер ний (дра гун ський) полк, що май же 
пов ніс тю охо пи ли зем лі су час ної кі ро-
вог рад щи ни 5. то му- то і стає зро зу мі-
лим вій сько ве спря му ван ня на яв них 
му зей них пред ме тів ро сій сько го по ход-
жен ня.

На сам пе ред, це пред ме ти вій сько-
во го об мун ди ру ван ня: офі цер ський 
мун дир пі хот но го пол ку (т–30), па рад-
ний мун дир ро сій сько го офі це ра 
(т–23) та вій сько ві шта ни (т–28, 
т–32), які бу ли пе ре да ні му зею ки є-
во- пе чер ським за по від ни ком. зав дя-
ки ре а лі за ції ком плек сної рес тав ра-
цій ної прог ра ми кра єз нав чо го му зею 
1991 ро ку пред ме ти бу ли від рес тав-
ро ва ні в уч бо во- ви роб ни чо му під при-
ємс тві “бі ат рон-6” м. хар ко ва. рес-
тав ру ван ням пі хот но го мун ди ра зай-
ма ла ся рес тав ра тор Н. с. арг ла но ва 
(1991 р.), па рад ний мун дир від рес тав-
ро ва ний рес тав ра то ром с. в. да ви до-
вою (1992 р.), а шта ни – рес тав ра то-
ром т. о. да лу дою (1991 р.). з на дан-
ням пред ме там екс по зи цій но го виг ля-
ду, во ни зай ня ли чин не міс це в пос-
тій ній ста ці о нар ній екс по зи ції “краю 
мій”, у ком плек сах, прис вя че них 
250-й річ ни ці ут во рен ня Но вої сер бії 
та зас ну ван ня і бу дів ниц тва фор те ці 
св. Єли са ве ти.

про те, нез ва жа ю чи на знач ні зов ніш-
ні на ша ру ван ня, міс це ве ук ра їн ське 
на се лен ня зу мі ло збе рег ти ав тен тич ність 
сво їх ви ро бів, в ос нов но му да то ва них 
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XIX ст. і поз на че них сві тог ля дом та мис-
тець ким сма ком ук ра їн ців. Не до лі ком 
ста ло те, що су то ук ра їн ські пред ме ти 
XVI II ст. міс це во го по ход жен ня не збе-
рег ли ся (з 16 пред став ле них, тіль ки 5 
мож на умов но виз на ти пред ме та ми 
ав тох то нів- ук ра їн ців), а їх від сут ність 
на до лу же на пред ме та ми, що пе ре да ні до 
фон дів об лас но го кра єз нав чо го му зею з 
ін ших му зе їв ук ра ї ни і які пов ною мі рою 
не ві доб ра жа ють сут тє вих особ ли вос тей 
ук ра їн сько го ет но су.

се ред пред ме тів, що на дій шли до 
му зею з ки є во- пе чер сько го за по від ни-
ка, при сут ній зра зок з ук ра їн ською 
зо лот ною ви шив кою. пред став ле на 
во на на не ве ли ко му (13х19 см) фраг-
мен ті ора ря (т–37). зо лочене шит во 
роз мі ще но на ок са ми ті бор до во го ко льо-
ру і скла да єть ся з ви рі за но го чо ти ри ко-
неч но го хрес та із за ок руг ле ни ми кін ця-
ми та ви ног рад ної ло зи, на якій роз мі-
ще ні гро на ви ног ра ду з лис тям.

у хо ді вив чен ня дже рел над ход жен-
ня тка нин них зраз ків бу ла ви яв ле на 
по мил ка що до над ход жен ня му зей но го 
пред ме та під ін вен та рем т–9, який пред-
став ляє зра зок ро сій ської тка ни ни XVI-
II ст. і за до ку мен та ми на дій шов з мос-
ков сько го дер жав но го іс то рич но го му зею. 
але, ос кіль ки цей пред мет має зв’язок із 
пред ме том (Нд–6409), що збе рі га єть ся у 
скла ді на у ко во- до по між но го фон ду і має 
об лі ко ві поз на чен ня ки є во- пе чер ської 
лав ри, то дже ре лом над ход жен ня по пе-
ред ньо го виз на ча є мо ки є во- пе чер ський 
за по від ник, ра зом во ни пред став ля ють 
ти по ві для ук ра ї ни де ко ра тив ні ви ро би 
XVI II ст. зга да ні пред ме ти є фраг мен та-
ми під риз ни ка: пер ший пред став ляє 
по зу мент, яким під ши тий, дру гий – са ме 
по дол під риз ни ка з ви шив кою.

фраг мент по до лу під риз ни ка, роз мі-
ри яко го скла да ють 30х133 см, ви го тов-
ле ний з од но ко лір ної (зе ле ної) шов ко вої 
тка ни ни реп со вої ви ро біт ки. На ньо му 
роз мі ще но чо ти ри ви шив ки рос лин но го 
ха рак те ру (27х27 см), що зоб ра жа ють 
сим во ліч не дре во жит тя. узор дре ва – 
ба ро ко вий, на га дує дав ньо русь ке ву з ли-
ко ве пе реп ле тен ня. 

при вер тає ува гу при ши та до під-
клад ки бір ка з бі ло го по лот на з ма ши-

но пис ним тек стом гро ма дян ським 
шриф том, який ви ко рис то ву вав ся до 
1918 р.: “пос ту пилъ не извъ стно отъ 
ко го въ пер вой по ло ви не XVI II столъ-
тія” і не чіт ким від бит ком пе чат ки, на 
яко му мож на про чи та ти – “м. ки їв. 
лавр ський му зей”. текст під твер джує 
да ту ван ня пред ме та, йо го міс це ви го-
тов лен ня і по бу ту ван ня на те ре ні ук ра-
ї ни; пе чат ка засвідчує про ін вен та ри-
за цію пред ме та піс ля ут во рен ня ки є-
во- пе чер сько го дер жав но го іс то ри ко- 
куль тур но го за по від ни ка в 1926 р. 

лав рою бу ло пе ре да но і фраг мент 
ро го жі (т–39, роз мір – 13х70 см), да то-
ва ної XVI II ст., яка вис ту пає ти по вим 
зраз ком ужит ко во го на чин ня ук ра їн-
ської се лян ської ха ти. ро го жа ви го тов-
ле на руч ним спо со бом сар же вим пле-
тен ням з різ но ко льо ро вих тасьм тка ни ни 
й гру бої ко ноп ля ної нит ки.

у 1956 р. хар ків ський дер жав ний 
іс то рич ний му зей, у рам ках по пов нен-
ня пе ри фе рій ної му зей ної ме ре жі, 
на діс лав до кра єз нав чо го му зею зраз ки 
тка нин XVI II ст. ук ра їн сько го ви роб-
ниц тва. один з них (т–109, роз мі ри – 
35х40 см) пред став ляє од но ко лір ний 
(ко рич не во го ко льо ру) меб ле вий штоф 
кам чат ної ви ро біт ки, яким бу ло об би то 
сті лець або кріс ло. клей мо тка ни ни 
ут во ре не рос лин ни ми мо ти ва ми, з приг-
лу ше ним зоб ра жен ням лис тя. пло щу 
клей ма зай ма ють роз кла дис ті кві ти 
пі о ну, які зіб ра ні в але го рію ро га дос-
тат ку. кві ти вит ка ні ат лас ним пле тен-
ням, що збіль шує їх кон трас тність і 
ко ло рит та на дає ре льєф нос ті. 

Ін ший – фраг мент шпа лер ної тка-
ни ни (т–110) ро же во го ко льо ру кли но-
вид ної фор ми. для йо го ство рен ня 
ви ко рис та ли сріб ну нит ку, якою вит-
ка ний ос нов ний еле мент узо ру – квіт-
ка шип ши ни.

ук ра їн ський жі но чий одяг XVI II ст. 
пред став ле ний го лов ним убо ром – очіп-
ком (т–19, ви со та – 11 см), за куп ле ним 
у 1950 р. в ро ди ні всес віт ньо ві до мо го 
ху дож ни ка о. ос мьор кі на за 20 крб. 
очі пок – лег кий, м’який, чов ни ко по діб-
ної фор ми. йо го верх об ши тий шов ко-
вою тка ни ною (до ро гою), від мін ною 
ри сою якої є по лот ня не пе реп ле тен ня 

реЧовИй рЯд пам'Яток XVIII столІттЯ

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



204

п. рИбалко

різ но ко льо ро вих ут ко вих і ос нов них 
ни ток, у да но му ви пад ку – чер во них і 
зе ле них. та ка тка ни на має сво є рід ний 
внут ріш ній від блиск та пе ре ли ви, що 
на да ють ви ро бу свят ко вос ті й уро чис-
тос ті.

Чо ло ві чий одяг ук ра їн ської зна ті 
пред став ле ний кап та ном (т–31, роз мі-
ри – 101х36 см), який за ін вен тар ни ми 
кни га ми виз на че ний як фрак- кам зол 
ук ра їн сько го по мі щи ка і да то ва ний 
XIX ст. але, за пок ро єм, кап тан пов ніс-
тю від по ві дає сво їй уточ не ній наз ві, тка-
ни ною та руч ним шит тям – заз на че но му 
пе рі о ду да ної ро бо ти.

для по ши ву кап та на ви ко рис та на 
кош тов на тка ни на XVI II ст. – штоф, 
яка сво їм оз доб лен ням вка зує на при-
на леж ність пред ме та до вер хньо го одя-
гу. Штоф кап та на ук ра їн сько го ви роб-
ниц тва, йо го ку бо вий ма лю нок ви ко на-
ний на схід ні мо ти ви у виг ля ді гос тро о-
валь них клейм. клей ма офор мле ні в 
сти лі ро ко ко. Їх цен траль ну час ти ну 
зай має зоб ра жен ня не ве ли кої квіт ки 
шип ши ни.

Не менш кош тов на тка ни на ви ко рис-
та на і на під клад ку. кап тан під ши тий 
сму гас тою до ро гою тка ни ною (по ле тка-
ни ни роз би те вер ти каль ни ми сму га ми 
бі ло го, ро же во го, си ньо го ко льо рів), 
оз доб ле ною бу ке та ми з тро янд.

На під клад ці кап та ну на яв ний від би-
ток тес то во го штам пу: “кІ ев скІй 
му  з е й / и м  п е  ра то  ра  Н и  ко -
лаЯ II” (за раз – На ці о наль ний ху дож-
ній му зей ук ра ї ни), який роз кри ває 
по чат ко вий етап міс цез на ход жен ня 
пред ме та. пер ша по ло ви на ча су пе ре-
бу ван ня кап та ну в му зей них зіб ран нях 
збі га єть ся з ста нов лен ням са ме на ці о-
наль ної мис тець кої скар бни ці.

у рам ках ком плек сної рес тав ра цій-
ної прог ра ми 1991 р. кап тан був від рес-
тав ро ва ний рес тав ра то ром в. І. пав-
лен ко. під час рес тав ра цій них ро біт 
бу ло про ве де но очи щен ня пред ме та, 
што пан ня, ук ріп лен ня ни ток, що й 
на да ло йо му екс по зи цій но го виг ля ду. 
кап тан дві чі екс по ну вав ся на ста ці о-
нар них вис тав ках му зею: у 1993 р. на 
вис тав ці від рес тав ро ва них пред ме тів 
за під сум ка ми ви ко нан ня рес тав ра цій-

ної прог ра ми та в 2003 р. на вис тав ці 
“від рес тав ро ва ні ше дев ри”.

роз гля да ю чи ре чо вий ряд пам’яток 
XVI II ст. у кон тек сті іс то ри ко- куль тур-
но го й на ці о наль но го роз вит ку краю, 
мож на впев не но го во ри ти:

1. ре чо ві пам’ят ки XVI II ст., які 
зо се ред же ні у фон дах кі ро вог рад-
сько го об лас но го кра єз нав чо го му зею, 
ма ють дос тат ню кіль кість, аби вис віт-
ли ти ос нов ні ас пек ти те ми.

2. ре чо ві пам’ят ки XVI II ст. сво єю 
при на леж ніс тю ві доб ра жа ють про це-
си ма со во го за се лен ня краю і ут во рен-
ня ба га то на ці о наль но го скла ду су час-
но го на се лен ня, го лов ни ми про шар ка-
ми яко го ста ли ук ра їн ці та ро сі я ни.

3. ре чо ві пам’ят ки XVI II ст. сво їм 
ха рак те ром ін фор ма ції роз кри ва ють 
іс то рич ні пе ри пе тії на те ре ні су час-
ної кі ро вог рад щи ни, вис віт лю ють 
іс то рію ад мі ніс тра тив но го її по ді лу.

4. ре чо ві пам’ят ки XVI II ст. мають 
без по се ред ній зв’язок з історич ним 
ми ну лим як ук ра ї ни, так і єв ро пей-
ських дер жав, ілюс трують вза єм ні 
куль тур ні впли ви су сід ніх на ро дів та 
спіль ний роз вій мис тецтва.

5. ре чо ві пам’ят ки XVI II ст. зде-
біль шо го ма ють за галь но дер жав ний 
ха рак тер, пев на їх час тка має кра єз-
нав чий зміст, а за га лом во ни пре зен ту-
ють об лас ний кра єз нав чий му зей як 
центр збе ре жен ня іс то рич но го й куль-
тур но го над бан ня.

під су мо ву ю чи ви ще ска за не, 
по тріб но заз на чи ти, що дос лід жен ня 
пред ме тів XVI II ст. у фон дах кі ро вог-
рад сько го кра єз нав чо го му зею не 
за вер ше не. да на ро бо та ви я ви лась 
пер шим ета пом ґрун тов но го вив чен ня 
цьо го пи тан ня, ос кіль ки в ній не по ру-
ше ний на яв ний про ша рок пи сем них 
пам’яток, ко лек ція зброї і спо ряд жен-
ня, ну міз ма тич на ко лек ція, пред ме ти 
ме да льєр ної спра ви та фа ле рис ти ки 
то що 6. вив чен ня цих пам’яток на дасть 
мож ли вість знач но роз ши ри ти кіль-
кіс ний і якіс ний склад пред ме тів XVI-
II ст., від най ти більш щіль ний їх 
зв’язок з іс то рич ним ми ну лим краю

1 Наш край у XVI II сто літ ті: ма те рі а ли об лас-

ної на у ко во- прак тич ної іс то ри ко- кра єз нав чої 

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



205

кон фе рен ції. – кі ро вог рад, 2003.
2 пи во вар а. по се лен ня зад ніпр ських місць 

до ут во рен ня Но вої сер бії: в до ку мен тах се ре ди-

ни XVI II сто літ тя. – к., 2003.
3 фі ла нов ський г., суп рун а. кос тюм. хх 

сто літ тя. – к., 1990.
4 сол да тен ко а. ху до жес твен ное ору жие 

поль ши XVII–XIX в. – л., 1991.
5 ки зи мен ко п. пам’ять сте пів: іс то рич ні 

на ри си з ми ну ло го кі ро вог рад щи ни. – кі ро вог-

рад, 2003; па шу тин а. ис то ри чес кий по черк 
г. ели са вет гра да. – кі ро вог рад, 1992.

6 Наш край у XVI II сто літ ті: ма те рі а ли об -
лас ної на у ко во- прак тич ної іс то ри ко- кра єз нав-
чої кон фе рен ції. – кі ро вог рад, 2003.

1. го су дарс твен ная ору жей ная па ла та мос-
ков ско го крем ля. сб. – м., 1954.

2. го су дарс твен ная ору жей ная па ла та. – м., 

1988.
3. ук ра їн ська куль ту ра: лек ції за 

ред. дм. ан то но ви ча. – к., 1992.
4. све тиль ни ки. – пермь, 1990.
5. би рю ко ва Н. за пад но- ев ро пей ские набив-

ные тка ни XVII–XVI II в. – м., 1973.
6. би рю ко ва Н. тка ни риз ниц Ярос лав ля //

со вет ский му зей. – 1991. – № 5.
7. го бер ман д. ис кусс тво гу цу лов. – м., 1980.
8. го бер ман д. гу цуль щи на – край ис кусс-

тва. – м.–л., 1966.
9. куз нє цов а., Че кур нов Н. Наг рад ная 

медаль. в 2-х т. – т. 1: 1701–1917. – м., 1992. 

реЧовИй рЯд пам'Яток XVIII столІттЯ

украЇНа тараса ШевЧеНка в образотворЧому 
мистецтвІ

Ëàðèñà Ñà÷åâñüêà (ì. Ñâ³òëîâîäñüê)

та рас Шев чен ко як ге ні аль ний по ет 
і ху дож ник, ціл ком вип рав да но вва жа-
єть ся од ним з най ви дат ні ших ді я чів 
сві то вої куль ту ри.

мис тец тво бу ло йо го пер шим за хоп-
лен ням, пер шою лю бов’ю: во на зіг рі ва ла 
йо го си ріт ське ди тинс тво і гір ку юність. 
до прек рас но го праг не Шев чен ко ва 
ду ша і в зрі лі ро ки лі те ра тур ної сла ви, 
що спа лах ну ла яск ра вим по лум’ям. 
лю бов до мис тец тва... во на чи не єди на 
зіг рі ва ла і не да ва ла зне ві ри тись йо го 
сер цю в страш ні ча си зас лан ня.

вже з пер ших кро ків у ма лярс тві, у 
сво їх уч нів ських спро бах Шев чен ко 
праг нув вті ли ти най сок ро вен ні ші дум-
ки і мрії ук ра їн сько го на ро ду, об’єк тив-
но по ка за ти жит тя і по бут, від тво ри ти 
об ра зи ге ро їч но го ми ну ло го ук ра їн ців.

ось чо му мо ло дий крі пак та рас уже 
з пер ших ро ків сво го нав чан ня у кім нат-
но го ма ля ра ва си ля Ши ря є ва і від ві ду-
ван ня ри су валь них кла сів “то ва рис тва 

за о хо чу ван ня ху дож ни ків” звер та єть ся 
до ук ра їн ської іс то рич ної те ма ти ки.

се ред ві до мих Шев чен ко вих по ло-
тен, що сто су ють ся ан тич ної іс то рії і 
пок ли ка ні до де монс тра ції ви со ких 
за галь но люд ських мо раль них якос тей, 
та ких, як “смерть лук ре ції”, “смерть 
сок ра та”, де умов ність об ра зів ужи ва-
єть ся з під крес ле ною те ат раль ніс тю 
ком по зи ції, зас лу го вує на особ ли ву 
ува гу зма лю ван ня сто рі нок з іс то рії 
ки їв ської ру сі, іс то рич но го ми ну ло го 
ук ра ї ни: “смерть оле га, кня зя древ-
лян сько го”(1836), “смерть бог да на 
хмель ниць ко го"(1837).

особ ли во ці ка ві кар ти ни, на пи са ні 
олій ни ми фар ба ми у пе рі од із 1840 по 
1847 рр.: “ав то пор трет”, ком по зи ція 
“ци ган ка- во рож ка”, ряд пор тре тів: 
ма єв ської, олек сан дра лук’яно ви ча, 
Іл лі ли зо гу ба, Єли са ве ти кей ку а то вої. 
у пор тре тах, особ ли во жі но чих, по міт-
ний вплив к. брюл ло ва. це від чу ва єть-

ІМ
ФЕ

http://www.etnolog.org.ua



206

л. саЧевська 

ся не ли ше у жи во пис ній ма не рі, а й у 
са мо му під хо ді до роз крит тя об ра зів, 
ко ли ба жан ня іде а лі за ції по єд ну єть ся з 
праг нен ням пе ре да ти ха рак тер лю ди-
ни. офорт “да ри в Чиг ри ні 1649 ро ку" 
мож на вва жа ти пер шим іс то рич ним 
тво ром в ук ра їн сько му об ра зот вор чо му 
мис тец тві. у ньо му іс то рія ук ра ї ни роз-
кри ва єть ся з ре а ліс тич них по зи цій. Не 
в пиш них, роз кіш них за лах па ла цу, а в 
прос тій се лян ській ха ті від бу ва єть ся 
зус тріч за по рож ців, прос лав ле них у 
бо ях за сво бо ду на ро ду.

Шев чен ко мав на мір ви пус ка ти 
“жи во пис ную ук ра и ну” як пе рі о дич не 
ху дож нє ви дан ня. ес там пи, ви ко на ні 
тех ні кою офор та, по вин ні бу ли з’яв ля-
ти ся ок ре ми ми ви пус ка ми з ано та ці я ми 
за та ки ми те ма ми: ма льов ни чі та ві до мі 
з іс то рії кра є ви ди, су час ний по бут, іс то-
рич не ми ну ле ук ра їн сько го на ро ду. 
про те ху дож ни ко ві не по щас ти ло пов-
ніс тю здій сни ти свій за дум. у 1844 р. 
вий шов пер ший і єди ний ви пуск “жи во-
пис ной ук ра и ны”, що скла дав ся із шес-
ти офор тів “у ки є ві”, “ви ду бець кий 
мо нас тир у ки є ві”, “суд ня ра да”, “ста-
рос ти”, “каз ка”, “да ри в Чиг ри ні 1649 
ро ку”. але й цей ви пуск аль бо му – 
важ ли ва по дія не ли ше в іс то рії ук ра їн-
ської і ро сій ської то го час ної ес там пної 
гра фі ки, а і у гра фіч но му мис тец тві 
схід ної Єв ро пи.

Шев чен ко був та кож майс тром 
книж ко вої гра фі ки. Ще нав ча ю чись в 
ака де мії мис тецтв (пе тер бург), він 
брав участь в ілюс тру ван ні кра щих 
ро сій ських ви дань то го ча су. у 1840 р. 
ху дож ник ство рив чу до ву ак ва рель 
“ма рія” за по е мою “пол та ва” с. пуш-
кі на. у ви дан ні “сто рус ских ли те ра то-
ров” є ілюс тра ція Шев чен ка “ка то-
лиць кий чер нець” до по віс ті м. На дєж-
ді на “си ла во лі”. то го ж 1841 р. він 
про і люс тру вав опо ві дан ня г. квіт ки- 
ос нов’янен ка “зна хар”.

у 1842 р. Шев чен ко ви ко нав се пію 
“слі па з доч кою” до влас ної по е ми 
“сле пая” і пер шим про і люс тру вав 
"та ра са буль бу" м. го го ля. в кін ці цьо-
го ж ро ку з’яви ла ся кар ти на “ко роль 
лір”, ви ко на на но вою тех ні кою “галь-
ва но а кус ти ки” і вмі ще на в бро шу рі 
фран ца ко бел ла “галь ва ног ра фія”.

1843 ро ком да ту єть ся та кож се пія за 
Шев чен ко вою по е мою “відь ма” та 32 
кси лог ра фії з ма люн ків Шев чен ка до 
кни ги м. по лє во го “Іс то рія су во ро ва”.

вес ною 1845 р. ху дож ник, за кін чив-
ши ака де мію мис тецтв, по вер та єть ся 
на ук ра ї ну. під час по їз док по рід них 
міс цях, у с. по то ки на ки їв щи ні, він 
ви ко нав олів цем свій ав то пор трет.

з чис лен них гра фіч них ро біт, ство-
ре них про тя гом 1845-48 рр., ви ді ля ють-
ся ха рак тер ні пей за жі- се пії “анд ру ші” 
(1845) та “цер ква всіх свя тих у ки є во- 
пе чер ській лав рі” (1846).

тво ри пе рі о ду зас лан ня мож на роз-
ді ли ти три жан ро ві гру пи: пор тре ти, 
ком по зи ції і пей за жі. в ос тан ні ро ки 
зас лан ня Шев чен ко ство рив се рію 
най ві до мі ших у май бут ньо му ма люн-
ків під наз вою “прит ча про блуд но го 
си на”. він мрі яв ви ко на ти цей цикл в 
тех ні ці лі тог ра фії для роз пов сюд жен-
ня йо го ма со вим ти ра жем, що свід чить 
про ве ли ке зна чен ня, яке на да вав 
Шев чен ко ес там пній гра фі ці як роз-
пов сюд же но му ви до ві об ра зот вор чо го 
мис тец тва.

міц но пов’яза на зі сво їм ча сом твор-
чість ху дож ни ка пов ніс тю ске ро ва на у 
май бут нє. кож не нас туп не по ко лін ня 
ук ра їн ських ху дож ни ків по- сво є му 
сприй має ху дож ню спад щи ну Шев чен-
ка, звер та ю чись до неї, як до од но го з 
ве ли ких на ці о наль них над бань.

Як і вся твор ча спад щи на Шев чен-
ка, йо го ху дож ні тво ри без смер тні і 
весь час на га ду ва ти муть на щад кам про 
ге ні аль ність їх спів віт чиз ни ка. 
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зве ни го род щи на як пів ден на око-
ли ця ста ро жит ньої ки їв щи ни в бу ді-
вель ній куль ту рі має гли бо кі тра ди ції 
сош но го бу дів ниц тва, що ві до мі на цих 
зем лях з ар хе о ло гіч но го ми ну ло го, а 
та кож сфор мо ва ні тут піз ні ше тра ди-
ції зру бу. та ке по єд нан ня ство рює 
не пов тор ний ре гі о наль ний ком плекс 
оз нак. так, у спо руд жен ні жит ла від-
дав на і до ни ні па ну ють пра дав ні доз-
руб ні сош ні конс трук ції. зру би заз ви-
чай зас то со ву ва лися при бу дів ниц тві 
ко мор і ли ше зрід ка – жит ла. Най дав-
ні ші зруб ні бу дів лі, які збе рег ли ся на 
кі нець ми ну ло го сто літ тя, – ко мо ри й 
ха ти дру гої пол. хІх ст. і зрід ка дав ні-
ші ха ти хVІІ–хVІ ІІ ст. та кі ста ро-
вин ні об’єк ти зус трі ча лися не час то в 
цьо му краї на віть за ча сів т. г. Шев-
чен ка, який зоб ра жав їх у сво їх ху дож-
ніх тво рах. особ ли во ви раз но від тво-
ре ні всі конс трук тив ні еле мен ти тра-
ди цій ної зруб ної бу дів лі на ри сун ку 
“ха та бать ків т. г. Шев чен ка в с. ки ри-
лів ці” (1843). це три діль не жит ло, у 
яко му по єд на но дві бу ді вель ні тра ди-
ції: ко мо ра й сі ни – сош ні, а са ма ха та 
– зруб на кліт ка, скла де на із бру сів, з 
дов ги ми, не рів но сте са ни ми ви пус ка-
ми він ців, з ве ли ким ви но сом да ху на 
при чіл ку, що спи раєть ся на ду же роз-
ви не ні, фі гур но об роб ле ні ви пус ки 
трьох вер хніх поз дов жніх він ців (ро го-
ви ків) і дов гий ви пуск поз дов жньо го 
сво ло ка. про ста ро дав ність ха ти свід-
чать і вік на. по кут нє – з ра мою на 
чо ти ри квад рат ні шиб ки в ши ро ких 
лут ках; пе ред піч не – без лу ток, з 
ра мою, встав ле ною у паз зру бу, із 
дріб ни ми шиб ка ми різ но го роз мі ру, 
що бу ло ха рак тер не для ча су, ко ли 
по бу ту ва ло ли ше гут не скло ма лих 
роз мі рів і йо го фраг мен ти. сі ни й ко мо-
ра зве де ні в за кид ку по стов пах, во ни 
знач но вуж чі за кліт ку ха ти, а за кид-
ка, мож ли во, й стор чо ва. Із бі ог ра фії 

по е та ві до мо, що йо го бать ки че рез 
кіль ка ро ків піс ля на род жен ня та ра са 
пе ре ї ха ли із с. мо рин ці до с. ки ри лів-
ка, де зго дом ку пи ли ха ту в се ля ни на 
хо ми те те рю ка. зва жа ю чи на це, а 
та кож на ар ха їч ні ар хі тек тур ні де та лі 
(ви пус ки він ців зру бу різ ної дов жи ни, 
фор ма ві кон, роз ви не ний при чі лок 
да ху з дов ги ми ви пус ка ми ро го ви ків і 
сво ло ка), мож на зро би ти вис но вок, що 
кліт ка са мої ха ти ду же дав ня (се ре ди-
на чи кі нець хVІ ІІ ст.), а сі ни й ко мо-
ра, мож ли во, при бу до ва ні на по чат ку 
хІх ст. ви пад ки по ді лу спо руд до сить 
ві до мі при ут во рен ні мо ло дої сім’ї: від 
бать ків ської ха ти на дві по ло ви ни 
“од ри ва ли” од ну для но вої ро ди ни і 
“прис тав ля ли” до неї гос по дар ські 
при мі щен ня, до ста рої ха ти та кож 
мог ли до бу ду ва ти ко мо ру. про ви му-
ше ну з пев них при чин втра ту скла до-
вих час тин бу дів лі свід чить ри су нок 
“удо ви на ха та”, де зоб ра же на ли ше 
кліт ка ха ти, без сі ней, із не за хи ще ним 
роз кри тим ди ма рем-бов ду ром. На від-
мі ну від ін ших за ма льо вок, де бу дів лі 
по да но фраг мен тар но, бать ків ська 
ха та т. Шев чен ка зоб ра же на ра зом із 
да хом, який міс тить усі оз на ки тра ди-
цій ної для пра во бе реж ної Над дніп-
рян щи ни со лом’яної пок рів лі: ки ти ці 
на ро гах, ви со кий нак лад ний гре бінь 
на “дід ку”, підв’яза ний пе ре вес лом і 
при дав ле ний “кіз ли на ми”(“пів зи на-
ми” чи “кро ков ка ми”). схо же на те, 
що цей дах вши вав ся ду же дав но, 
мож ли во, ще бать ком по е та – гри го рі-
єм Шев чен ком, то му де я кі в’яза ні 
ки ти ці на ро гах ха ти по роз су ва ли ся, 
злі ва на ро зі по міт ні слі ди ла тан ня 
но ви ми ки ти ця ми. роз су нув ся і гре-
бінь, але слі ди пер віс ної конс трук ції 
все ж збе рег лися, від тво ре но на віть 
за ли шок “він ка-  пе ре вес ла”, яким бу ло 
обв’яза но гре бінь. ста ро вин ні руб ле ні 
ха ти зоб ра же ні й на офор тах “се лян-
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ська ро ди на” (1843) та “суд ня ра да” 
(1844). во ни схо жі між со бою, кож на 
бу дів ля руб ле на з те са них бру сів із 
дов ги ми ви пус ка ми він ців, дов ко ла 
стін ви ве де на ви со ка призь ба, під пер-
та дош ка ми й кіл ка ми. На офор ті “суд-
ня ра да” ба чи мо чіль ну сті ну ха ти з 
дво ма вік на ми: пе ред піч не з пря мо-
кут ни ми шиб ка ми і по кут нє – на дві 
круг лі та пря мо кут ні шиб ки різ но го 
роз мі ру, без поз на чен ня лу ток, що 
мо же свід чи ти про дав ню тра ди цію 
без лут ко во го вік на, з ра мою, встав ле-
ною у па зи зру бу. На вруб ках, що 
ха рак тер но для та ких бу ді вель, де ре-
ви на від ру бу ва лася со ки ра ми і ви пус-
ки він ців ма ли різ ну дов жи ну, а на 
при чіл ку – дов гі ви пус ки ро го ви ків 
(крон штей нів). На ін шо му зга да но му 
офор ті ба чи мо по діб ний фраг мент 
ха ти. На чіль ній сті ні – ар хаїч не 
пе ред піч не вік но без лу ток, заз ви чай 
мен ше за роз мі ра ми, з та ки ми ж не од-
на ко ви ми шиб ка ми – круг ли ми і пря-
мо кут ни ми. от же, на ри сун ках і офор-
тах т. Шев чен ка за фік со ва ні ха рак-
тер ні ар хі тек тур ні при йо ми і де та лі 
тра ди цій но го ар ха їч но го руб ле но го 
жит ла, які ху дож ник спос те рі гав, 
по вер нув шись упер ше на бать ків щи-
ну че рез ба га то ро ків. са ме та кі оз на-
ки, як, ска жі мо, по бі ле ні зруб ні сті ни з 
ви пус ка ми він ців, не ве ли кі вік на з різ-
ни ми гут ни ми шиб ка ми, фраг мен ти 
конс трук цій да ху (крок ви, крон штей-
ни), ви со ку призь бу т. Шев чен ко зоб-
ра жає і в піз ні ших  ху дож ніх тво рах, 
як, наприк лад, “ци ган” (1851) та ін.

за ма те рі а ла ми ет ног ра фіч ної ко мі-
сії все ук ра їн ської ака де мії На ук 
(1929–1930), у за мож них чу маць ких 
се лах зве ни го род щи ни зруб ні ду бо ві 
ха ти бу ду ва ли з під даш ка ми на ви ме-
ре жа них стов пцях 1, що ха рак тер но 
для дав ніх ко мор. заз на че на пра ця 
та кож міс тить роз по відь ган ни дже гу-
со вої про схо жу чу маць ку ха ту із с. 
та ра сів ка: “ха та бу ла в нас взруб, з 
під даш ка ми та стов па ми; ми, бу ло, кру-
гом тих стов пів гу ля є мо, вик ру тю є мо-
ся. Із сі ней бу ло дві ха ти: пра во руч 
бу ла ха та, де жи ли й ва ри ли, а лі во руч 
– світ ли ця. обид ві ха ти бу ли так же 

пре хо ро ше роз ма льо ва но ку гу ти ка ми 
та кві та ми, ви ног ра да ми й ва зо на ми, 
вся гру ба й ко мін так бу ли роз цяць ко-
ва ні, що й паль цем не бу ло де ткнуть: 
ко ло ві кон, по під сте лею та в кут ках 
бу ло по ма льо ва но хмель ка ми. сво ло ків 
бу ло по три вздовж, а оден по пе рек і 
так же вще бе че но вся ки ми рі за ни ми 
ме реж ка ми, як у по па ри зи. лав ки бу ли 
ду бо ві, ши ро кі, піл і все ду бо ве, сті ни з 
ши ро ких до щок, теж ду бо вих. то зни зу 
до ві кон сті ни не мас ти ли ся, а ми ли ся; 
бу ло, пе ред праз ни ком як по ми є мо, а 
на ніч по мас ти мо біл ком, і во но ви сох не 
за ніч, то й бли щить, як скло, вік на теж 
ми є мо й мас ти мо біл ком, а до лів ку мас-
ти ли жов тою гли ною й роз ма льо ву ва-
ли гли на ми зе ле ною, чер во ною й бі лою 
2. от же, як ба чи мо, тут та кож зас від че-
ні дав ні тра ди ції нас тін но го ма лю ван-
ня, які ма со во збе рі га ли ся ще в 20–30-х 
рр. у се лах су сід ньо го таль нів сько го р 
ну.

про по бу ту ван ня на зве ни го род-
щи ні дав ніх руб ле них хат свід чать і 
на ші по льо ві дос лід жен ня. у с. по ча-
пин ці ли сян сько го р-ну, що зна хо-
дить ся поб ли зу с. мо рин ці, бу ло ви яв-
ле но ста ро вин ну ха ту хVІІ ст., руб ле-
ну з ясе но вих, тро хи про те са них ко лод. 
дав ність бу дів лі зас від чу ють: 1) ро до-
вий лі то пис по ко лінь лав рег, яким 
на ле жа ла ха та; 2) знай де на на по ку ті 
сріб на мо не та хVІІ ст., де тра ди цій но 
об ря дом зак ла дин май бут ня бу дів ля 
ос вя чу єть ся свя щен ни ми пред ме та ми 
– зер ном, зіл лям, вов ною, і, зви чай но, 
мо не та ми, не но ві ши ми від ча су за бу-
до ви; 3) ар ха їч ні ар хі тек тур ні еле мен-
ти: він ця, в’яза ні вруб ка ми в чаш ку з 
дов ги ми, од ру ба ни ми со ки рою ви пус-
ка ми, різь бле ні дов гі ви пус ки сво ло ка і 
крон штей нів-  ро го ви ків на при чіл ку; 4) 
на сьо мо му він ці під об маз кою ви яв ле-
но гру пу різь бле них хрес ти ків – за 
ро дин ни ми пе ре ка за ми із цим він цем 
пов’яза ний за бу тий сак раль но-  об ря-
до вий смисл ві ко во го пос вя чен ня ді тей, 
на цю дум ку на во дять не раз ка за ні 
ону ку, ще ма ло му ми хай лу лав ре зі, 
сло ва по кій ної ба бу сі: “ось до рос ти до 
сьо мо го він ця”. пер віс но бу дів ля бу ла 
три діль ною: дві ха ти че рез сі ни. збе-
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рег ла ся ли ше од на по ло ви на, то му що 
в ми ну ло му ха ту по ді ли ли між бра та-
ми і дру гу руб ле ну кліт ку пе ре нес ли 
на ін ше міс це, але во на бу ла втра че на. 
На міс ці “одір ва ної” по ло ви ни до бу ду-
ва ли но ву, мен шу ха ти ну, во на та кож 
не збе рег ла ся. за раз ця уні каль на ста-
ро вин на ха та із с. по ча пин ці зна хо-
дить ся під тим ча со вим нак рит тям у 
му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту 
в дов гот ри ва ло му очі ку ван ні на від-
нов лен ня у му зеї рес тав ра цій них 
служб. 

по діб на руб ле на ха та із ясе но вих 
про те са них ко лод ви яв ле на в с. жур-
жин ці заз на че но го ра йо ну. во на по бу-
до ва на у кін. хVІ ІІ ст. і, за спо га да ми, 
спо чат ку та кож скла да ла ся з двох 
по ло вин че рез сі ни, але з ча сом від неї 
так са мо при роз по ді лі “ві дір ва ли” 
лі ву по ло ви ну, за ли ши ла ся пра ва 
ра зом з сінь ми, у яких міс ти ла ся й 
ко мір чи на. це ве ли ка ха та з ха ти ною, 
пе ре ді ле на уз довж сті ною. у від го род-
же ній по ло ви ні (ха ти ні) бу ла піч. На 
при чіл ку – ве ли кий ви нос да ху з дов-
ги ми ви пус ка ми ро го ви ків- крон штей-
нів і сво ло ка. Ни ні ця спо ру да схо жа 
на пус тку, але в ній меш кає оди но кий 
ста рий чо ло вік те ре щен ко сте пан 
гри го ро вич. він роз по вів, що ха ту 
по бу ду вав йо го дід, те ре щен ко лу ка, 
який по хо дить з ро ду за мож них те ре-
щен ків. На йо го ву ли ці жи ве ба га то 
те ре щен ків, то му й ку ток по-  дав ньо-
му на зи ва ють те реш ки і ка жуть, що 
це прізвище справ ді пов’яза не з ві до-
мою ро ди ною те ре щен ків.

Як ба чи мо, для бу дів ниц тва хат, які 
ми дос лід жу ва ли, ви ко рис та но од на-
ко вий бу ді вель ний ма те рі ал – ясе но ві 
ко ло ди. у цьо му краї тра ди цій но ви сад-
жу ва ли ясе ни по межах са диб, у кін ці 
го ро ду, на ле ва дах і рос ти ли їх, об рі за-
ю чи ниж ні гіл ки, як бу ді вель ний ма те-
рі ал для май бут ньої ха ти нас туп но го 
по ко лін ня. І до ни ні у се лах зве ни го-
род щи ни, зок ре ма, в с. мо рин ці, ви со-
чать по де ку ди на дав ніх са ди бах 
струн кі стов бу ри ба га то літ ніх ясе нів. 
зруб ні сті ни ха ти шпа ру ва ли ру дою 
гли ною і бі ли ли. за твер джен ням ста-
ро жи лів, на їх ньо му ві ку руб ле них хат 

на зве ни го род щи ні бу ло не ба га то – по 
кіль ка на се ло. 

тра ди ці я ми сош но го бу дів ниц тва 
поз на че ні тут усі ти пи бу ді вель, пе ре-
ду сім, це сош ні ха ти – т. зв. ха ти на 
стов пах “у за міт”, або, як тут ка жуть, 
“у за кидь” чи “під за кид ню”, во ни 
ха рак тер ні для всі єї Чер ка щи ни, пів-
ден ної час ти ни пол тав щи ни і по діл ля. 
у ос но ві та кої конс трук ції – стов пи, 
для яких ви ко рис то ву ва ли най час ті ше 
дуб, рід ше ака цію. у стов пах дов ба ли 
со ки рою і до ло том рів ча ки (па зи, га ри), 
по тім їх за ко пу ва ли на гли би ну 50–70 
см, спо чат ку – по ку тах, по чи на ю чи з 
по ку тя, а по тім по се ре ди ні між ни ми. 
На “за ки ди ни”, чи “за мі ти ни” бра ли 
будь-  я ке де ре во – дуб, граб, сос ну, 
ли пу, оси ку то що, за те су ва ли краї і 
зак ла да ли в па зи (га ри) стов пів. пе ред 
об маз кою роз би ра ли за кид ню до ниж-
ньої за мі ти ни й зак ла да ли за но во, 
пе рек ла да ю чи їх валь ка ми з гли ни й 
со ло ми, а зго дом шпа ру ва ли. під вік на-
ми зак ла да ли ся “пі до кон ни ки”: “Як 
дог на ли до вік на, то ді за тя гу ють пі до-
кон ні ка” 3. це ши ро кі ду бо ві бру си, 
при лаш то ва ні все ре ди ні ха ти на по вер-
хні бі ле ної сті ни над ла ва ми як спин ка 
до них. піс ля то го ста ви ли лут ки ві кон. 
Як що дос тат ки доз во ля ли, на ма га ли ся 
дуб зак ла да ти від са мо го ни зу до ві кон. 
На сті нах з ощі пом і сво ло ка ми зво ди-
ла ся конс трук ція чо ти рис хи ло го да ху, 
яку ви го тов ля ли на зем лі ще до зве-
ден ня ха ти. для цьо го спо чат ку в’яза-
ли ощіп у два він ці, по тім на ощіп вис-
тав ля ли крок ви: “сто їть, як ку рінь”. 
піс ля мар ку ван ня вся ця конс трук ція 
роз би ра ла ся і ощіп вик ла дав ся на вис-
тав ле ні стов пи. На пер ші він ці під ні ма-
ли сво лок по цен тру ха ти, у дов жи ну, 
звер ху на сво лок в’яза ли дру гі він ці 
още пу. сте лю нак ла да ли на сво лок і 
ощіп із ко ло тих до щок або з хми зу. “Як 
още пи ли стов пи, ви ки да ють крок ви”, 
“щоб ви ки нуть ха ту (крок ви) на стов-
пи, зби ра ють лю дей" на по міч. крок ви 
вру бу ва ли у вер хній ві нець обв’яз ки, 
до кро ков при би ва ли ла ти. На ощіп, 
крок ви і ла ти ви ко рис то ву ва ли  граб, 
ли пу, сос ну. тра ди цій но та кий чо ти-
рьохс хи лий дах вши ва ли сніп ка ми- -
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пар ка ми з жит ньої со ло ми. “ку лі тру-
си ли і ро би ли сніп ки”, з од но го ку ля 
око ло ту (об мо ло че но го сно па) в’яза ли 
чо ти ри сніп ки. Їх мо чи ли і вши ва ли 
ни ми ха ту, прив’язу ю чи пе ре вес ла ми 
до лат. зви чай но зни зу вши ва ли стрі ху 
ки ти ця ми, прив’язу ю чи сніп ки гу зи-
рем до ни зу, а нас туп ні ря ди в’яза ли 
гу зи рем до вер ху, на ро гах да ху зни зу 
до вер ху, ще й вдві чі гус ті ше, ніж ла ти, 
в’яза ли ки ти ці. це збіль шу ва ло ма су 
со ло ми на ро гах, де во на заз ви чай най-
біль ше роз со ву ва лася і про ті ка ла. 
ви со кий гре бінь да ху під наз вою 
“ді док”, або “на дід ку” та кож уши вав-
ся ки ти ця ми і обк ру чу вав ся “він ком- -
ді ди ком” – дов гим пе ре вес лом, яке 
кру ти ли на зем лі, а по тім ви ки да ли на 
гре бінь і приш пи лю ва ли до вер хньо го 
ря ду пок рів лі, в’яза но го ки ти ця ми: 
“ді ди ка скру тю ва ли з сніп ків і 
пе рев’язу ва ли пе ре вес ла ми доб рий 
скру тень і по да ва ли круж ка, й вик ла-
да ли вер ха”, звер ху топ та ли м’яту 
со ло му, а в дав ні ші ча си – на віть пи рій. 
ви вер ше ний гре бінь при дав лю ва ли 
“пів зи на ми” чи “кро ков ка ми”. ста ра 
наз ва в’яза но го сно пи ка “ді дик” сто су-
єть ся і пе ре вес ла-  він ка, який ув’язу-
єть ся як дов гий сніп, а та кож усьо го 
гре бе ня та кої фор ми, який і є  мо дел лю 
ви дов же но го сно па. На дав ніх фо тог ра-
фі ях із с. ки ри лів ка (Шев чен ко ве) 
за фік со ва на тра ди ція уши ван ня стрі хи 
зуб ця ми і хрес та ми, вик ла де ни ми 
ки ти ця ми на схи лі пок рів лі. та кі хрес-
ти вик ла да ли по од но му, по два і по 
три. “ко лись, бу ло, ха ти гар но пов ши-
ва но сніп ка ми з хрес та ми, зуб ця ми та 
гре бе нем, та й бу ло на що по ди ви ти ся. 
от хоч би й у мо їх бать ка: так гар но 
бу ла вши та вся бу дів ля, що те пер би 
тіль ко з’їжа лись ди вить ся на неї. а мої 
бать ко бу ли чу мак і, як- то ка жуть, 
бай ду жа чу мач ка бу ла, та й бу дів лів 
бу ло чи ма ло, все на по мос тях і все 
по ме ре жа но, бо бать ко са ми ме ре жи ли 
й так же пре хо ро ше по ви ме ре жу ва ли! 
те пе ріш ня бу дів ля про ти то діш ньої 
чу ма чої все од но, що ло пу ша на, а то ді 
бу ла: міц на, де бе ла, взруб” 4. за у ва жи-
мо, що опи са на конс трук ція да ху і пок-
рів ля ха рак тер ні для сош них, і для 

зруб них хат на цій те ри то рії.
про гли бо кі тра ди ції сош них хат на 

зве ни го род щи ні свід чать ста ро вин ні 
бу дів лі. це, пе ре ду сім, му зе є фі ко ва на 
у с. Шев чен ко ве ха та дя ка кін. хVІ ІІ 
– поч. хІх ст., дво діль не жит ло з ви го-
род же ною у сі нях ко мо рою та поз дов-
жнім сво ло ком. у цен трі с. мо рин ці є 
ха та-  му зей, яку на зи ва ють “ха та 
чу ма ка”, три діль не жит ло дру гої пол. 
хІх ст. у стов пи, зак ла де ні те са ни ми 
бру са ми. у ха ті збе рег ли ся пер віс ні 
ма сив ні ми ті сво ло ки: цен траль ний 
поз дов жній і по пе реч ний. по діб на ха та 
сер. хІх ст. із сош ни ми сті на ми та 
дво ма поз дов жні ми сво ло ка ми бу ла 
ви яв ле на в с. Шев чен ко ве по вул. брю-
ло ва (на ле жить бой ко ули ті). Ще од на 
пам’ят ка та ко го ти пу екс по ну єть ся у 
му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту 
НаН ук ра ї ни. це ха та, пе ре ве зе на із 
с. Шев чен ко ве в 1973 р. за пе ре ка за ми 
на щад ків з ро ди ни Шев чен ків, у цій 
ха ті осе лив ся нап ри кін ці хІх ст. од ру-
же ний син пет ра ми ки то ви ча – ти міш 
(1870–1954), де й про жив свій вік із 
діть ми. ха та по бу до ва на в дру гій пол. 
хІх ст., три діль на: ха та – сі ни – ко мо-
ра. сті ни “в за міт”: ду бо ві стов пи за ки-
да ні ду бо ви ми бру са ми, шпа ро ва ні, 
ма ще ні й бі ле ні, під вік на ми все ре ди ні 
вис ту пає брус-“пі до кон ник”. уго рі 
стов пи обв’яза ні ощі пом у два він ці, в 
які зак ла де ні дош ки сте лі, що спи ра-
ють ся на поз дов жній сво лок. під ним 
ле жить по пе реч ний сво лок, що ви ко-
рис то ву єть ся, як по ли ця. сі ни із дво ма 
две ри ма, без сте лі, з пле те ним ко ми-
ном – бов ду ром бі ля каг ли. ві кон ні 
про рі зи з ра ма ми на чо ти ри шиб ки, на 
чіль ній сті ні – два вік на, на при чіл ку і 
на пів ніч ній сті ні – по од но му. дов ко ла 
стін ха ти ви вер ше на ви со ка призь ба, 
зак ла де на дош ка ми й кіл ка ми, тра ди-
цій но під ве де на чер во ною гли ною. дах 
чо ти рьох схи лий, на крок вах, ук ри тий 
со лом’яни ми пар ка ми, з ма сив ним гре-
бе нем-  ді ду хом, при пе рек рит ті від-
тво ре ні на пок рів лі хрес ти, але сам 
гре бінь зроб ле ний без тра ди цій но го 
дід ка, що є від хи лен ням від міс це вих 
зви ча їв. по діб ні сош ні ха ти кін. хІх – 
поч. хх ст. мож на ще по ба чи ти в се лах 
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зве ни го род щи ни і су сід ніх ра йо нів, 
але біль шість бу ді вель спо руд же но в 
пер шій пол. хх ст. це ха ти без ве ли-
ких ви но сів да ху (дар мо ви сів), з дво ма 
вік на ми на при чіл ку, з роз ви не ним 
пла ну ван ням, ган ка ми то що.

На зве ни го род щи ні, як і будь-  де, 
тра ди цій не бу дів ниц тво суп ро вод жу-
ва ло ся пев ни ми об ря до ді я ми, які ви ко-
ну ва ли ся і на поч. хх ст., а ок ре мі з 
них по бу ту ва ли ще і в дру гій по ло ви ні 
ми ну ло го сто літ тя. так, при ви бо рі 
міс ця для ха ти “бать ко хо див уве че рі 
з гор шком і шу кав теп ле міс це, і там 
пе ре ки дав гор щик на зем лю, вран ці 
ди вив ся, як є ро са, то міс це бу де мок-
ре”. І так ро би ли аж до по зи тив но го 
ре зуль та ту. “си па ли жи то на ніч і 
по тім вран ці ди ви ли ся, чи ні що не 
по ру шить”. по ча ток бу дів ниц тва – 
“зво ди ни”, “зак ла ди ни”. “зак ла да ли 
біль ше всьо го в п’ят ни цю”. На по ку ті 
ха зяй ка сте ли ла руш ник і кла ла на 
ньо го хлі би ну та дріб ку со лі, всі про-
ка зу ва ли мо лит ву. майс три, ви го то-
вив ши на зем лі основ ні еле мен ти 
бу дів лі ще до зак ла дин, у цей день 
зво ди ли стов пи. під по кут ній стовп 
за ко пу ва ли сріб ні гро ші. “На зак ла-
щи ні на се ре ди ну ха ти ста ви ли сто-
лець, на ньо му руш ник, хлі би на, дрі-
бок со лі, свіч ка в жи ті, на ніч за би ра ли 
до ха ти”. майс тро ві від да ва ли хлі би ну 
з руш ни ком. при бу дів ниц тві “ста ра-
ли ся, щоб бу ло мен ше сту ків”. Як тіль-
ки ви во ди ли сті ни і “кін чи ли ощи пать, 
то ста ви ли бу кет на ощіп на по ку ті”. 
“Як ви ки ну ли крок ви і вла та ли їх, то 

при би ва ли квіт ку на край ню крок ву”, 
“як ви ки нуть дах, то на конь ку чіп ля-
ють квіт ку, лєн тою обв’язу ють”. ма за-
ли ха ту то ло кою, але “пер ші валь ки 
кла дуть ха зяї на по ку ті”. був і та кий 
зви чай: “Як валь ку єт ся ха та, то пер-
ший ва льок ро бить ха зяй ка і че рез 
го ло ву ки дає на зад се бе на шлях, там 
він і зос та неть ся”.

ця не ве ли ка кіль кість спо га дів про 
бу ді вель ну об ря до вість все ж зас від-
чує, що то за лиш ки ці ліс но го і в ми ну-
ло му роз ви не но го, ві до мо го по всій 
ук ра ї ні, зок ре ма, в да но му ре гі о ні ком-
плек су ос вя чен ня з ак тив ним за лу чен-
ням уяв лень про ду хів пред ків як свя-
щен ної скла до вої ду хов нос ті сві ту, з 
мо де лю ван ням йо го ант ро по мор фних, 
зо о мор фних і фі то мор фних пер со на лій 
(со хи, ді ди, ро го ви ки, пар ки, кіз ли ни, 
ві нок, бу кет, квіт ка то що).

_______________ 
1 ма те рі а ли до вив чен ня ви роб ни чих об’єд-

нань. – к., 1931. – ви пуск 11. Чу ма ки. – с. 6. 
(тут і да лі збе ре же но стиль і ор фог ра фію 
ви дан ня).

2 там са мо. – с. 23.
3 ци то ва ні вис ло ви і ви ді ле ні наз ви за пи са-

ні ав то ром у се лах зве ни го род сько го та ли сян-
сько го ра йо нів.

4 ма те рі а ли до вив чен ня ви роб ни чих об’єд-
нань... – с. 23.

традИцІйне жИтло ШевЧенковоЇ ЗвенИгородщИнИ
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наУкове вИданнЯ

Іс то рія ви ник нен ня одя гу та взут тя, 
при чи ни, які спри я ли лю ди ні для ство-
рен ня тих чи ін ших форм одя гу, ма ють 
важ ли ве зна чен ня для ро зу мін ня ма те-
рі аль ної та ду хов ної куль ту ри на ро ду. 

ук ра їн ський на род ний одяг, зас во-
ю ю чи кра щі тра ди ції, вби ра ю чи ба га-
то ві ко вий дос від, вдос ко на лю вав ся 
про тя гом сто літь. На кож но му іс то рич-
но му ета пі він ви доз мі ню вав ся що до 
ма те рі а лу ви го тов лен ня, крою, ес те-
тич но го офор млен ня, ха рак те ру ор на-
мен ти ки, ко ло рис ти ки. але ос нов ні 
еле мен ти одя гу за всі ма ти ми ви доз мі-
на ми ма ють дав ньос лов’янсь ке по ход-
жен ня, куль ту ру ки їв ської ру сі. це 
до мот кан ні ту ні ко по діб ні со роч ки, ді во-
чі він ки, руш ни ко по діб не жі но че го лов-
не вбран ня, по яс ний одяг у виг ля ді 
пря мо кут ної ор на мен то ва ної сму ги 
тка ни ни, тка ні по я си, пле те ні зі сте бел 
рос лин і ко ри де рев ли ча ки, шкі ря ні 
пос то ли, чо бо ти та ін .

особ ли вою оз на кою ук ра їн сько го 
тра ди цій но го кос тю ма є ком плек сність. 
ос нов ни ми склад ни ка ми ком плек сів 
вбран ня бу ли на тіль ний, по яс ний, наг-
руд ний, вер хній одяг, го лов ні убо ри, 
по я си, зм ін ні прик ра си, взут тя. ус на 
на род на твор чість ду же час то пе ре дає 
пор трет не зоб ра жен ня лю ди ни в на род-
но му строї, напр.:

На нім ша понь ка, як мак, дрі бонь ка,
На нім чо біт ки, сріб ні під ків ки.

(укр. нар. щед рів ка)

взут тя – най більш скуль птур на за 
фор мою час ти на кос тю ма. во но має 
бу ти зруч ним, то му йо го фор мі майс-
три при ді ля ли особ ли ву ува гу. об’єм-
но- прос то ро ву фор му, наб ли же ну до 
фор ми ступ ні, на да ють взут тю за до по-
мо гою роз чле ну вань та швів.

роз чле ну ван ня мо жуть бу ти кон-
струк тив ні – це ті, які по ді ля ють за го тів-
ку на де та лі, та де ко ра тив ні, які мають 
тіль ки де ко ра тив не приз на чен ня.

спо чат ку у взут ті бу ла мі ні маль на 
кіль кість роз чле ну вань. во но скла да-
ло ся з од ні єї де та лі, ма ло чов ни ко по-
діб ну фор му, і наз ивалося мор щень, 
пор шень, мор шень. цей вид взут тя 
тран сфор му вав ся у різ них кра ї нах по- 
різ но му в опан ки, креп цы, мо ка си ни).

лю ди на с та ви ла но гу на ку сок шкі-
ри та об гор тала нею ступ ню. Щоб 
ут ри ма ти це при мі тив не взут тя на 
ступ ні, по кра ях ро би ли  от во ри, в які 
про тя гу вали шкі ря ний па со чок, що 
об пе рі зу вав но гу. про те ут во ре ні 
склад ки на ти ра ли но гу, тому вирішили 
зрі за ти над лиш ки ма те рі а лу – так 
виник крій вер ху взут тя з “ви точ ка-
ми”, а піз ні ше з’яви ли ся ок ре мі де та-
лі. пос ту по во конс трук ція по ді ли ла ся 
на верх (за го тів ка) і низ (пі дош ва). 
пі дош вою на зи ва ють сво є рід ну лат-
ку, яку на ши ва ли на зно ше ну ниж ню 
час ти ну взут тя.

ар хе о ло гіч ні роз коп ки під твер джу-
ють, що шкі ря не взут тя з’яви ло ся на 
ран ній ста дії роз вит ку людс тва. пер ші 
йо го фор ми бу ли ду же при мі тив ні: 
шма ток шкі ри, обмотаний нав ко ло но ги 
і зак ріп лений в де кіль кох міс цях. 

Із усіх шкі ря них ви ро бів взут тя є 
на йу ти лі тар ні шим склад ни ком кос тю-
ма і від різ ня єть ся най біль шою різ но-
бар вніс тю конс трук ції.

фор ма й ма те рі ал взут тя роз ви ва-
ли ся в різ них міс це вос тях ук ра ї ни по- 
різ но му, за леж но від при род них умов, 
ха рак те ру гос по дар ської ді яль нос ті, 
еко но міч но го ста но ви ща на се лен ня. 
ро би ли взут тя пе ре важ но з рос лин них 
стеб лин або ко ри де рев (ли ка), а та кож 
зі шкі ри та пов сті (зби та вов ня на нит-
ка). від ма те рі а лу за ле жа ла й тех ні ка 
ви го тов лен ня взут тя. во но бу ло пле те-
ним, стяг ну тим або зши тим.

у про це сі роз вит ку взут тя по ді ли-
ло ся на та кі конс трук тив ні ти пи: хо да-
ки, пос то ли, ли ча ки, че ре ви ки, чо бо ти. 
Най дав ні шим взут тям ук ра їн ців бу ли 
ли ча ки й пос то ли. 

з ІсторІЇ украЇНського взуттЯ

Íåëÿ Ñèëåíêî (ì. Êè¿â) 
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З ІсторІЇ УкраЇнського вЗУттЯ

ли ча ки – це взут тя, пле те не з ко ри 
де рев. пле ли ли ча ки дво ма спо со ба ми: 
скіс ним та пря мим. На те ри то рії ук ра ї-
ни був по ши ре ний пря мий спо сіб пле-
тін ня. На ви го тов лен ня ли ча ків іш ло 
ли ко ло зи, в’яза, ли пи, вер би. це взут тя 
скла да ло ся з пря моп ле те ної пі дош ви 
та пе тель оба біч ступ ні. три ма ли ся 
ли ча ки на но зі за до по мо гою шнур ка з 
ли ка, клоч чя або ко но пель, який про тя-
гу вав ся крізь пет лі. ос кіль ки ли ча ки 
швид ко зно шу ва ли ся, то в се лян зав-
жди був за пас ма те рі а лу для їх ньо го 
ви го тов лен ня. 

пле те ні ли ча ки ві до мі в пів ніч но- 
схід них ра йо нах ук ра ї ни, пе ре важ но 
на по ліс сі. Їх но си ли по верх бі лих 
по лот ня них онуч, що ся га ли май же 
ко лін. у му зей них фон дах збе рі га ють ся 
зраз ки ли ча ків. 

пос то ли (мор шні, хо да ки, пор шні) – 
це ду же дав ній тип шкі ря но го стяг ну-
то го взут тя. ви го тов ля ли їх з од но го 
шмат ка тов стої, по- мож ли вос ті м’якої, 
яло вої або, рід ше, сви ня чої си ром’ят ної 
шкі ри. за леж но від кон фі гу ра ції но со-
вої час ти ни пос то ли мог ли бу ти ту по-
но сими та гос тро но сими. ре мін ці, за 
до по мо гою яких взут тя три ма єть ся на 
ступ ні, ви ко ну ють не тіль ки ути лі тар-
ну, але й ес те тич ну фун кцію.

пос то ли но си ли пе ре важ но вліт ку, 
в де я ких міс це вос тях, нап рик лад, на 
Чер ні гів щи ні – в усі по ри ро ку.

На Чер ка щи ні “пос то ли ро би ли зі 
шку ри з вов ною, ро би ли зі сви ня чої шку-
ри: скла да ла ся шку ра і в зад ни ки за то-
чу ва ла ся” (с. ри зи но, хо ти нюк ф.).

пос то ли – взут тя на пов сяк день і 
но си ли йо го по верх по лот ня них чи сук-
ня них онуч. Нагадуємо, як у пісні про 
це співається:

ой ву ли це ти ши ро кая,
Чом тра ви це не зе ле ная?
ой, як ме ні зе ле ній бу ти,
ко ли ме не гу си щи па ли,
ко ли ме не хлоп ці стоп та ли,
ве ли ки ми та й но жись ка ми,
Ши ро ки ми пос то лись ка ми,
Ши ро ки ми пос то лись ка ми,
сук ня ни ми го ну чись ка ми.

(за пи са но в с. ти мо шів ка  
від слі са рен ко г. с.)

у кар па тах і на при кар пат ті та кож 
по бу ту ва ли пос то ли. Їх но си ли та кі 
ет ніч ні гру пи, як гу цу ли, бой ки, лем ки, 
що на се ля ють цей край.

Чо ти ри кут ний шма ток шкі ри мо чи-
ли, за ги на ли на кін цях та зши ва ли так, 
що ут во рю вав ся гос тро за кін че ний, 
до сить гли бо кий пе ре док, а на зап’ят ку 
схо ди ли ся два кін ці, за ли ша ю чи от вір на 
п’яти. внас лі док від по від но го за ги нан ня 
пос то ли до сить гли бо ко за хо дять на но гу. 
по кра ях пос то лів на яв ні от во ри, крізь 
які про тя га ли ре мін ці (во ло ки), яки ми 
гус то й ви со ко об мо ту ва ли но гу.

у бой ків взу ва ли хо да ки (шкі ря ні 
пос то ли) ще на поч. хх ст. жін ки 
прив’язу ва ли хо да ки шнур ка ми, яки ми 
об ви ва ли бі лі ону чі. у фон до вій ко лек-
ції дер жав но го му зею на род ної ар хі-
тек ту ри та по бу ту ук ра ї ни збе рі га ють-
ся чу до ві зраз ки пос то лів кар пат. 

гу цу ли на но ги взу ва ють вов ня ні 
шкар пет ки (кап ці) і пос то ли (пос тіу, 
множ. – пос то ли) або, рід ше, чо бо ти. 
заш ну ро ву ють пос то ли вузь ки ми ре ме-
ня ми (ус туг ва ми), а по тім, за до по мо гою 
вов ня них шнур ків (во ло ків), за кріп лю-
ють ви ще кіс то чок до ніг, од но час но 
прив’язу ю чи й шта ни. крім зви чай них 
пос то лів, по бу ту ва ли ще й за каб лу че ні, 
які ма ли кін ці пе ред ків, заг ну ті ріж ка-
ми до се ре ди ни. 

крім пос то лів, у кар па тах ві до мі 
та кож ще з ча сів ки їв ської ру сі чо бо ти 
на під ків ках.

На тій ма ри сі крас ни чо біт ки,
хто їй дав? гей, я їй дав,
бо я ма ри сю вір но,  
                  вір нень ко по ко хав.

(укр. нар. щед рів ка)

опис чо біт варто по чи на ти з ма те рі а-
лу, який ви ко рис то ву ва ли майс три для 
їх ви го тов лен ня. цим ма те рі а лом, в 
ос нов но му, бу ла шкі ра. 

ви чин ка шкі ри во лів, ко ней, сви ней, 
що з неї ши ли взут тя, бу ла ві до ма на 
ук ра ї ні під наз вою чин барс тво (на за хід-
ній ук ра ї ні – гар барс тво). різ ні спо со би 
ви чин ки шкі ри (сап’ян, юхть, кар ди бан) 
по чи на ли ся з роз тя гу ван ня, ви су шу ван-
ня си ро ви ни. по тім роз мо чу ва ли, вап ну-
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ва ли шкі ру у спе ці аль них ямах, ко ри тах 
та зіс крі ба ли во лос ся, м’яс ні та жи ро ві 
за лиш ки – міз дрі. да лі шкіру ре тель но 
про ми ва ли у про точ ній во ді, на ма зу ва ли 
хліб ним роз чи ном і ду би ли.

піс ля дуб лен ня зма щу ва ли жи ром, 
ви су шу ва ли і роз ми на ли. з го то вої си ро-
ви ни ши ли різ ні ви ди взут тя (чо бо ти, 
че ре ви ки, на пів чо біт ки, сап’ян ці).

майс три- сап’ян ни ки ви чин кою 
ко льо ро во го сап’яну, з яко го ши ли взут-
тя, сла ви ли ся не тіль ки в ук ра ї ні, а й за 
її ме жа ми. “майс тра по ро бо ті піз на ти” 
(прис лів’я). слід заз на чи ти, що майс-
три на віть вра хо ву ва ли фа зи мі ся ця, 
щоб вда ло виб ра ти час для по чат ку 
ус піш ної ро бо ти.

по шит тям взут тя зай ма ли ся шев ці. 
Шев ське ре мес ло на ле жа ло до ком пе-
тен ції чо ло ві ків і бу ло по ши ре ним на 
ук ра ї ні та ду же по ша но ва ним. во но 
іс ну ва ло у виг ля ді це хів. Інс тру мент 
шев ців скла дав ся з ко ло док, різ но ма-
ніт них шил, но жів, об цень ків, мо лот ків. 
Не об хід ни ми ат ри бу та ми бу ли та кож 
драт ва, віск, смо ла, ще ти на, цвя хи та 
кіл ки, під ко ви, дош ки для роз крою 
шкір.

На Чер ка щи ні для по шит тя чо біт 
ви ко рис то ву ва ли юх ту (якіс но ви чи не-
ну кін ську шкі ру) або шкі ру мо ло дих 
бич ків. 

та кож іс ну ва ли чо бо ти- ви тяж ки, 
які ви го тов ля ли ся з од но го шмат ка шкі-
ри чор но го ко льо ру. во ни вва жа ли ся 
бу ден ни ми і ши ли ся на од ну ко лод ку 
(на один ко пил). На пі дош ви і під бо ри 
бра ли шкі ру ста рих во лів. під би ва ли 
пі дош ви де рев’яни ми кі лоч ка ми, які 
ро би ли з бе ре зи, а каб лу ки – за ліз ни ми 
цвя ха ми та під ків ка ми, які ви го тов ля ли 
в куз ні із за лі за. ус тіл ку для утеп лен ня 
вкла да ли з со ло ми.

Щоб взут тя ма ло ес те тич ний виг-
ляд, а шкі ра бу ла дов го віч ною і м’якою, 
не про пус ка ла во ло гу, взут тя зма щу-
ва ли дьог тем, який “гна ли” з бе ре зо вої 
ко ри.

На нинішній час на у ков ця ми роз-
роб ля єть ся ка та лог на род но го взут тя, 
що міс тить ся у фон до вій ко лек ції дер-
жав но го му зею на род ної ар хі тек ту ри 

та по бу ту ук ра ї ни. ме тою ство рен ня 
цьо го ка та ло гу є на дан ня до по мо ги тим, 
хто вив чає конс трук тив ні особ ли вос ті 
на род но го взут тя, та по пу ля ри за ція 
на род них тра ди цій з ви го тов лен ня 
ук ра їн сько го одя гу.
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ук ра їн ська по хо валь но- по ми наль на 
об ря до вість ста ла об’єк том ува ги ет ног-
ра фів із хІх ст. зав дя ки сво їм кон сер-
ва тив нос ті, ста лос ті форм та трак ту-
ван ням сен су об ря до дій. цей вид сі мей-
но го фоль кло ру на ле жить до цик лу 
осо бис тіс них зви ча їв, на род них уяв-
лень пе ре хід ду ші в ін ші сві ти 1. 

опи си слов’янсь ких по хо рон зус трі-
ча є мо в іс то рич них дже ре лах Іх – х ст., 
де вже прос те жу ють ся особ ли вос ті цьо-
го ви ду сі мей ної об ря до вос ті, що збе-
рег ли ся на де я ких те ри то рі ях до кін. 
хІх – сер. хх ст. се ред та ких чин ни-
ків: про від на роль на по хо ро нах жі нок, 
ви ко рис тан ня в якос ті тру ни чов на, а 
як за со бу тран спор ту ван ня не біж чи-
ка – са ней на во ло вій тя зі, ши ро ке зас-
то су ван ня руш ни ків та тка них атри бу-
тів, вжи ван ня об ря до вих страв, до 
ре цеп ту ри яких вхо дить мед то що 2.

Як що впер ше спе ци фі ка особ ли вос-
тей по хо валь ної об ря до вос ті бу ла за фік-
со ва на ман дрів ни ка ми, то з XVI–
XVII ст. нею за ці кав лю ють ся вже пись-
мен ни ки, а зго дом – і на у ков ці- ет ног ра-
фи, фоль кло рис ти. так, у по віс ті пред-
став ни ка ук ра їн сько го сен ти мен та ліз му 
г. ф. квіт ки- ос нов’янен ка “ма ру ся” 
де таль но зма льо ва ний по хо рон мо ло дої 
дів чи ни з усі ма йо го ос нов ни ми ета па-
ми, ат ри бу та ми та об ря до ді я ми 3. ет ног-
ра фіч ну точ ність по бу то вих ре а лій у 
тво рах квіт ки- ос нов’янен ка по мі тив і 
по ці ну вав ще м. ф. сум цов 4.

у 30–40-х рр. хІх ст. важ ли ві фак-
ти, що сто су ва ли ся по хо валь но- по ми-
наль ної зви ча є вос ті ук ра їн ців кар пат, 
бу ли за фік со ва ні І. лю бич- Чер він-
ським, Я. го ло ваць ким, І. ва ги ле ви чем, 
в. по лем 5. опис по хо ро ну літ ньої жін-
ки на сло бо жан щи ні в сер. хІх ст. на ве-
де ний у “за пис ках о Юж ной ру си” 
п. ку лі ша 6.

де я кі ві до мос ті про по хо валь ну 
обря до вість схід ної ук ра ї ни міс тять ся 

у збір ках “жизнь и твор чес тво крес-
тьян ку пьян ско го уез да харь ков ской 
гу бер нии” 7 та “жизнь и твор чес тво 
крес тьян харь ков ской гу бер нии” 8.

Над зви чай но цін ним для дос лід жен-
ня да но го ас пек ту є пов ніс тю прис вя че-
ний йо му збір ник НтШ, що вий шов 
дру ком у 1912 р. у ньо му ма те рі а ли 
по да ні за різ ни ми міс це вос тя ми ук ра ї-
ни та ет ног ра фіч ни ми й ло каль ни ми 
гру па ми її на се лен ня. у стат тях зіб ра ні 
ві до мос ті і про по хо валь ні об ря до дії, і 
про ат ри бу ти ку, і про сві тог ляд ні за са-
ди, ві доб ра же ні у цих зви ча ях. збір ник 
скла де но ва рі а тив но, за со ці о ві ко вою 
стра ти фі ка ці єю, а йо го не ве лич кою 
хи бою є пев на не пос лі дов ність дот ри-
ман ня міс це вої го вір ки рес пон ден тів 9.

зав дя ки зу сил лям в. гна тю ка, 
з. ку зе лі 10, І. свен ціць ко го, т. пе рей-
ми, м. зуб риць ко го, о. ох ри мо ви ча та 
ба га тьох ін ших ві до мих на у ков ців і 
прос то лю би те лів- а ма то рів у кін. хІх – 
на поч. хх ст. 11 бу ло зіб ра но, на у ко во 
оп ра цьо ва но та ін тер пре то ва но чи ма ло 
фак тів ук ра їн ської по хо валь ної об ря-
до вос ті, кот рі спри я ли но во му про чи-
тан ню ці лих плас тів ук ра їн сько го 
на род но го тра ди цій но го сві тог ля ду, 
уяв лень про по той біч ний світ, кос мо го-
ніч них пог ля дів, куль тур них па ра ле-
лей в ук ра їн ській та слов’янсь ких і 
єв ро пей ських куль ту рах.

дос лід жен ням по хо валь ної зви ча є-
вос ті об ря дів пе ре хо ду на поч. хх ст. 
зай мав ся к. Черв’як 12. да ні зга да ної та 
ін ших роз ві док ав то ра сто су ють ся пе ре-
важ но за хід них ре гі о нів ук ра ї ни (кар-
па ти, по діл ля, по ліс ся). ок ре мі роз ді-
ли, прис вя че ні заз на че но му ви до ві 
об ря до вос ті, міс тять ся у ґрун тов них 
роз від ках із ет ног ра фії ук ра ї ни 
хв. к. вов ка 13, м. ф. сум цо ва 14. Не 
оми нув ува гою по хо валь ної об ря до вос ті 
схід но- слов’янсь ких на ро дів і д. к. зе ле-
нін 15. у кон тек сті вив чен ня дав ньо ук-
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ра їн ської ре лі гії роз гля дав цей вид тра-
ди цій ної об ря до вос ті І. огі єн ко (мит ро-
по лит Іла рі он), на вів ши про ньо го точ ні 
та яск ра ві да ні 16.

Із сер. хх ст. сфе ра по хо валь ної 
обря до вос ті в спе ці а лі зо ва ній лі те ра ту-
рі роз гля да ла ся як під час дос лід жен ня 
ет ног ра фіч них особ ли вос тей ок ре мих 
ре гі о нів 17, так і як ок ре ма проб ле ма 
(ро бо ти Н. ве лець кої 18, с. улья нов ської 
та ін.).

ук ра їн ська по хо валь на об ря до вість 
хх ст. скла да єть ся із та ких еле мен тів:

1) об ря до дії з ті лом не біж чи ка;
2) по хо ро ну;
3) по ми нан ня: 

а) до ро ку;
б) дав но по мер лих.

тіс но пов’яза ні із ці єю сфе рою 
віру ван ня що до пе ред чут тя смер ті, 
уяв лен ня про неї як про ант ро по мор-
фний де мо но ло гіч ний пер со наж та як 
про фі зі о  ло гіч ний про цес, ві ру ван ня 
про по той біч ний світ та про ду шев ну 
субстан цію осо би та ме та мор фо зи 
душі.

до скла ду тра ди цій ної по хо валь ної 
об ря до вос ті вхо дять як су то на род ні, 
так і на род но- пра вос лав ні та дог ма тич-
но- пра вос лав ні еле мен ти.

у дру гій чвер ті хх ст. від бу ло ся 
різ ке від ход жен ня від на род ної сі мей-
ної зви ча є вос ті, ба га то з об ря до дій та 
ат ри бу тів опи ни ли ся під за бо ро ною, 
то му пев ні ви ди фоль кло ру заз на ли 
не пов тор них втрат, тран сфор ма ції. 
Най стій кі шою ви я ви ла ся по хо валь на 
об ря до вість, од нак во на та кож заз на-
ла пев них змін, го лов ним чи ном – сто-
сов но ре лі гій ної скла до вої 19.

у ча си срср з ме тою ви ко рі нен ня 
“від жи лої іде о ло гії” роз роб ля ли ся сце-
на рії “ра дян сько го” по хо ро ну, особ ли-
вос ті яких не рід ко ні ве лю ва ли ві ко ві 
тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду 20.

слід на го ло си ти на при та ман ній 
заз на че но му пе рі о до ві тен ден ції що до 
вне сен ня змін до тра ди цій ної по хо-
валь ної об ря до вос ті і з бо ку пра вос-
лав ної цер кви, яка й ни ні бо реть ся із 
“не вір ни ми”, за бо бон ни ми об ря до ді я-
ми та їх нім пот рак ту ван ням, що про-
ти рі чять хрис ти ян ській дог ма ти ці 21.

по хо валь ні об ря до дії нап ри кін ці 
хх ст. про во ди ли ся у за леж нос ті від 
сві тог ляд них за сад не біж чи ка та со ці-
аль но го ста но ви ща ро ди ни. ос тан ній 
чин ник не рід ко був ви рі шаль ним.

од нак до мі ну ю чим ви дом слід виз-
на ти са ме тра ди цій ну по хо валь ну об ря-
до вість, яка й ни ні скла да єть ся із низ ки 
ус та ле них дій, кот рі ма ють схо жі ри си в 
усьо му аре а лі їх ньо го по бу ту ван ня.

по ві дом лен ням про смерть лю ди ни 
слу гу ва ли цер ков ний дзвін, трем бі тан-
ня (кар пат ський ре гі он), ус ні по ві дом-
лен ня.

май же всю ди ті ло не біж чи ка му сить 
пе ре бу ти в до мів ці при най мні од ну ніч. 
по хо рон від бу ва єть ся на дру гий–тре тій 
день по смер ті до за хо ду сон ця. по хо ван-
ня ж у су тін ках мог ло бу ти вик ли ка не 
ли ше над зви чай ни ми обс та ви на ми (за бо-
ро на хо ва ти мер ця вла дою – ра дян ською 
чи ні мець кою під час оку па ції то що).

для про ве ден ня це ре мо нії зап ро-
шу ють ся ша но ва ні в гро ма ді жін ки 
стар шо го ві ку (спо ряд жан ня по кій ни-
ка, чи тан ня псал ти ря, спі ви псал мів, 
го ту ван ня обі дів), і ли ше у пев них ді ях 
го лов на роль від во дить ся чо ло ві кам 
(ко пан ня ями, ви го тов лен ня тру ни та 
хрес та, тран спор ту ван ня по кій ни ка та 
ат ри бу тів по хо ван ня). для всіх ре гі о нів 
ук ра ї ни ха рак тер не уяв лен ня про не об-
хід ність ви ко нан ня всіх цих дій “чу жи-
ми” людь ми і не мож ли вість від мо ви від 
про хан ня до по мог ти на по хо ро ні.

у кар пат сько му ре гі о ні для го ло сін-
ня (“йой кан ня”) за по мер ли ми й у хх ст. 
мог ли зап ро шу ва тися спе ці аль ні го ло-
силь ни ці. у схід но му ре гі о ні згад ки про 
та ких жі нок да ту ються ли ше по чат ком 
хІх ст.

спе ци фіч ною ри сою, на яку звер та ли 
ува гу ще дос лід ни ки поч. хх ст., є ши ро-
ке вве ден ня до ре пер ту а ру псал мів, які 
спі ва ють ся над по мер лим, та ких, що 
на пи са ні або прак ти ко ва ні міс це ви ми 
па нот ця ми. це мог ли бу ти як псал ми, що 
спі ва ють ся або ли ше на по хо ро нах (“ой, 
бо же, мій бо же”, “по ми най те, брат тя й 
сес три…”, “ми ну та горь кая нас та ла…”), 
або ж у пев ні дні по ми нан ня (“со ро ко вий 
день”), так і пов чаль ні (“про олек сія, 
бо жо го чо ло ві ка”, “про гріш ні ду ші”, 
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кант “скор бная ма ти”, “пам’ятай же, 
чо ло вік…” то що), кот рі мо жуть ви ко ну-
ва тися і в пос ти.

скла до вою час ти ною по ми наль них 
дій є хо ча б од но ра зо ве (до по хо ро ну, 
бі ля ті ла не біж чи ка) ніч не зіб ран ня 
близь ких, су сі дів та зна йо мих. На пол-
тав щи ні ніч не “бдін ня” під со ро ко ви ни 
має наз ву “сві ти ти ніч ку”. зде біль шо го 
хо дять “си ді ти”, “но чу ва ти” жін ки 
стар шо го ві ку, які до то го спо ряд жа ли 
ті ло, – “пів чі”.

де я ким ло каль ним гру пам за хід ної 
ук ра ї ни до сер. хх ст. бу ли при та ман ні 
сво є рід ні “іг ри при мер ці”, які від бу ва-
ли ся на зга да них ніч них зіб ран нях у 
пе рер вах між чи тан ням псал ти ря.

Як що на поч. хх ст. жа лоб ним ко льо-
ром та ко льо ром вбран ня по мер ло го 
заз ви чай був бі лий, то з дру гої 
пол. хх ст. та ку фун кцію по чи нає ви ко-
ну ва ти чор ний. про те й на поч. ххІ ст. 
тра ди цій но за ві си на дзер ка лах, ко лір 
вбран ня по кій но го, руш ни ки як де таль 
жа лоб но го ін тер’єру та ат ри бут по хо-
ро ну і по ми нан ня ма ють бу ти бі ли ми. 
за бо ро на чер во но го на віть у одя зі та 
оз до бах юних по мер лих, на яку звер тав 
ува гу ще к. Черв’як, є ши ро ко роз пов-
сюд же ною і ни ні.

дня ми по ми нан ня по мер лих є тре-
тій, дев’ятий та со ро ко вий, а та кож 
ро ко ви ни. виз на єть ся за мож ли ве тро-
хи змі ню ва ти час по ми нок, але не кар-
ди наль но. зде біль шо го це від бу ва єть ся 
із со ро ко ви на ми. у схід ній ук ра ї ні 
по ми нан ня тре тьо го дня спів па дає із 
об ря дом “но сін ня сні дан ня”, “бу дін ня”.

у се лах, де бу ли зруй но ва ні цер кви, 
нап ри кін ці хх ст. по ши рив ся об ряд 
“пе ча тан ня” мо ги ли, який по ви нен бу ти 
ви ко на ний до дев’яти днів.

го лов ни ми еле мен та ми вша ну ван ня 
пам’яті по кій них є по ми наль ні обі ди, які 
прав лять ся піс ля смер ті до по хо ро ну – 
для тих, хто но чує; піс ля по хо ро ну – для 
всіх при сут ніх; на дев’ятий день (або ж 
“по да ван ня”); на со ро ко вий день – 
обов’яз ко во; у рік – при най мні для ро ди-
чів; а для зга ду ван ня дав но по мер лих – 
на дмит рів ську су бо ту, про во ди, хра мо-
ві свя та. різ но ви дом по ми нан ня мо же 
бу ти й роз да ча їжі “за царс тво Не бес-

не”, “за спо кій ду ші” на дев’ятий день, 
на спа са та ін ші ре лі гій ні свя та, а та кож 
“ко ли по кій ник снить ся”, у дні на род-
жен ня та дні смер ті то що.

об ря до вою їжею на по ми наль них 
обі дах, крім ви пад ків, ко ли по кій ник ще 
не по хо ва ний, є ко ли во, ку тя, ка нун. 
Як що під наз ва ми “ко ли во” та “ку тя” 
маються на увазі ли ше ка ші, зва ре ні з 
пше ни ці, яч ме ню або ри су, на ме ду або 
ме до вій си ті, со лод кій во ді, прик ра ше ні 
чер во ни ми ягід ка ми (виш ні, ка ли ни, 
жу рав ли ни), які вжи ва ють ся із уз ва-
ром, то “ка ну ном” мо же бу ти як со лод-
ка ри со ва ка ша, прик ра ше на чер во ни-
ми яго да ми, так і мед та со лод ка во да з 
пе чи вом та ви піч кою.

ук ра їн ська по хо валь но- по ми наль на 
об ря до вість хх ст. ста но вить єди ний для 
всі єї те ри то рії пласт сі мей ної зви ча є  вос-
ті, по рів няль ний ана ліз яко го в ет ног ра-
фіч них дос лід жен нях хІх–хх ст. та 
фак тах більш ран ніх ча сів до во дить 
кон сер ва тив ність та ста лість цьо го ви ду 
фоль кло ру. 
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уп ро довж ти ся чо літь на ші пра щу-
ри ко рис ту ва ли ся да рун ка ми при ро-
ди, але пов сяк ден но i тяж ко пра цю ва-
ли.

завдяки три ва лому вив чен ню 
росли ни ста вали лі ка ми-оберегами, 
що давали здоров’я і силу їх за кар бу-
ва ли ся у сло вес них сим во лах: вер ба, 
то по ля, ка ли на, ма те рин ка, зві ро бій 
то що. 

ар хе о ло гіч ні роз коп ки свід чать, що 
на ші ста ро дав ні пред ки – скі фи, які 
жи ли i тво ри ли свою ic тo piю й куль ту-
ру до на шої ери, не тіль ки ви ко рис то-
ву ва ли, а й ви ро щу ва ли цін ні лі кар-
ські рос ли ни. 

про ycпi xи су час но го на род но го 

тра во лі ку ван ня. дос ить зга да ти ори гі-
наль ні пра ці м. а. та I. м. Но са лів, в. в. 
кар ху та, Є. с. тов сту хи л. пав лен ка 
та ін ших, які дав но ста ли хрес то ма тій-
ни ми i ві до мі далеко за ме жа ми ук ра ї-
ни.

по чи на ю чи з 1995 pоку, кpiм тра-
ди цій них, в україні ви ро щу ють ся i 
про па гу ють ся нo вi й рід кіс ні лі кар ські 
рос ли ни. поміж них пер ше міс це, 
посідає гін кго дво ло па те ве (Gin kgo 
bilo ba L.) – рос ли на, яку справедливо 
на зи ва ють ці ли те лем XXI ст.

гін кго дво ло па те ве – це де рев ний 
ме зо зой ський ре лікт з ic тo pi єю по над 
200 мільйонів ро ків. у ту да ле ку до іс-
то рич ну епо ху гін кго рос ло на всій 
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перспектИвИ вИрощУваннЯ І ЗастосУваннЯ гІнкго дволопатевого 

тe pи тo piї ни ніш ньої ук ра ї ни, свя щен-
не де ре во буд дій ських хра мів, було 
за ве зе но до Єв ро пи із ки таю у 1730 р., 
а  1818 року було включене до ко лек ції 
Ні кіт сько го бо та ніч но го са ду. сьо год ні 
у ба га тьох кра ї нах сві ту, гін ко ви ко-
рис то ву єть ся як де ко ра тив не де ре во 
для озе ле нен ня міст і сіл і цінне дже-
ре ло лі кар ської си ро ви ни.

висока репутація гін кго пов’язана 
з тим тим, що пыдвищує якість жит тя 
лю дям се ред ньо го i по хи ло го ві ку. це 
найваж ли віша лі кар ська рос ли на, яка 
впродовж ос тан ньо го де ся ти літ тя 
ус піш но про да єть ся у Єв ро пі. пре па-
ра ти iз гін кго по вин ні ста ти пов сяк-
ден ни ми лі ка ми для тиx, хто хо че не 
хво рі ти, до жи ти до гли бо кої та здо ро-
вої ста рос ті.

гін кго мо же доб ре рос ти i роз мно-
жу ва тись на всій те ри то рії ук ра ї ни. 
це морозо- та по су хос тій ка, світ ло лю-
би ва, до ґрун тів ма ло ви баг ли ва 
рослина та стій ка до фі то уш код жень, 
яка мо же рос ти до 1000 ро ків, ся га ю чи 
ви со ти 40 м, з обзватом стов бу ра до 3 
м.

роз мно жу єть ся, в ос нов но му, на сін-
ням. ви ро щу ван ня са дів но го ма те рі а-
лу вклю чає: за го тів лю (збір) на сін ня 
піс ля пер ших за мо роз ків, ко ли плоди 
падають на зем лю; очис тку йо го від 
м’ясис тої обо лон ки; збе рі ган ня до 2-х 
мі ся ців у во ло го му (60–70%) субс тра ті 
при тем пе ра ту рі 10°с для зап лід нен ня 
та фор му ван ня за род ку, стра ти фі ка-
цію при тем пе ра ту рі +5°с на про тя зі 
1,5–2,5 мі ся ців, ска ри фі ка цію, вит-
рим ку 5–8 го дин (на мо чу ван ня) у во ді 
кім нат ної тем пе ра ту ри i вес ня не 
ви сівання. Че рез 1 або 2 ро ки не об хід-
на пе ре сад ка у шкіл ку сад жен ців, дог-
ляд про тя гом 2–3 ро ків. сад жан ці 
ви со тою 1,3–1,5 м ре ко мен ду єть ся 
пе ре но си ти на план та цію. в ук ра ї ні 
про мис ло вих план та цій на жаль не має. 
рос те гін кго в бо та ніч них са дах, ок ре-
мих пар ках i в са до во дів-аматорів.

ми по вин ні пам’ята ти, що ви ро щу-
ван ня лі кар ських рос лин на влас но му 
го ро ді або бі ля сво єї ха ти – це по єд-
нан ня двох од віч них на чал; – ко рис-
но го i прек рас но го. а доглянуті 

дбайливим гос по да рем рос ли ни 
зазвичай гap нi ші, i ко рис ніші для ньо-
го.

лис тя гін кго як лі кар ська си ро ви на 
ба га те фар ма ко ло гіч но ак тив ни ми 
ре чо ви на ми – фла во но ї да ми, сте ро їд-
ни ми спо лу ка ми, ор га ніч ними кис-
лотами, по лі са ха ри да ми, ефір ною олі-
єю та ін ши ми скла до ви ми.

пре па ра ти з лис тя гін кго, які все 
час ті ше зас то со ву ють ся в на род ній 
меди ци ні, ма ють су ди но- роз ши рю-
валь ну i бак те рі ос та тич ну дію, по си-
лю ють моз ко вий та пе ре фи рич ний 
кро во о біг, не ма ю чи при цьо му по біч-
ної дії. вони не за мін ні в ге рі ат рії. 
Інших пре па ра тів з та кою ді єю на 
сьогод ні не має.

На ос но ві екс трак ту лис тя гін кго 
фар ма цев тич на про мис ло вість за хід-
них кра їн (сШа, Ні меч чи на, фран ція) 
ви пус кає пре па ра ти та На каН, 
ме моп лаНт, гІН кор та ін ші, на 
жаль дуже до ро гі.

На за хо ді їх мож на ку пи ти у ма га-
зи нах здо ро вої i ді є тич ної їжі. для 
лю дей се ред ньо го й по хи ло го ві ку 
незамінним є пре па рат та На каН 
(екс тракт гін кго бі ло ба-761). у до маш-
ніх умо вах мож на при го ту ва ти iз су хо-
го лис тя гін кго – нас то ян ку- екс тракт, 
від вар i по ро шок.

ре гу ляр не i до сить тривале 
(6–12 мі ся ців з пе рер ва ми) зас то су-
ван ня пре па ра тів гін кго, як лі ків i 
до пов нення до їжі до по ма гає зміц ни ти 
імун ну сис те му, упо віль ни ти ста рін ня 
ор га ніз му. пок ра щи ти пам’ять лю дей 
похи ло го ві ку. змен ши ти кров’яний 
тиск; прис ко ри ти ре а бі лі та цію піс ля 
ін суль ту, лі ку ва ти аде но му прос та ти 
й ім по тен цію, здійснювати про фі лак-
тику ін фар кту мі о кар да та ін. ос тан-
нім ча сом пре па ра ти гін кго все час ті-
ше i з ус пі хом ви ко рис то ву ють ся і в 
кос ме ти ці.

На род на ме ди ци на ук ра їн ців має 
великий досвід при го ту ван ня пре па-
ра тів із лі кар ських рос лин у до маш ніх 
умо вах. у даному разі щоб зробити 
екс трак т- нас то ян ку гінкго-білоба в 
до маш ніх умо вах не об хід но у 500 мл 
спирту (60–70°) настояти 50 лис точків 
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гін кго се ред ньої ве ли чи ни, протягом 
10–12 днів у теп ло му й тем но му міс ці, 
а потім віфіль тру вати. прий ма ти з 
про фі лак тич ною ме тою по 20–25 кра-
пель дві чі на день під час або піс ля їжі 
як хар чо ву до бав ку. пе ред зас то су-
ван ням пре па ра тів гін кго потрібна 
кон суль та ція лі ка ря.

у не да ле кій пер спек ти ві лі ки й 
хар чо ві до бав ки iз гін кго мо жуть ста-
ти широкодос туп ни ми для всіх, а 
також в україні.

від род жу ва ти ду хов ність i куль ту-
ру – це не тіль ки від бу до ву ва ти хра-
ми, від зна ча ти свя та. Нам yciм пот ріб-
но по вер ну ти ся ду шею i ро зу мом до 
на ших пра дав ніх на род них зви ча їв, 
до тра во лі ку ван ня.

Я мрію і спо ді ва юсь, що пер ші знач-
ні на сад жен ня гін кго, в не да ле кій пер-
спек ти ві, з’являться на те ри то рії дер-
жав но го му зею на род ної ар хі тек ту ри i 
по бу ту ук ра ї ни. ад же на ше зав дан ня 
не тіль ки збе рі га ти, але й здобутки 
народної медицини, як цінний 
духовний пласт куль ту ри наро ду.

дос від по пе ред ніх по ко лінь, до сяг-
нен ня на у ки i мій влас ний дос від да ють 
під ста ви ствер джу ва ти, що в сис те мі 
“при ро да – лю ди на – здо ров’я” рос-
ли нам на ле жить ве ли ке май бут нє. 
рi шу че по вер нен ня до скар бів на род-
ної ме ди ци ни, бе зу мов но повинно 
стати пріоритетним для но вих по ко-
лін нь Не за леж ної ук ра ї ни. 

до питаННЯ пІдготовки музейНоЇ експозицІЇ 
з ІсторІЇ культури первІсНого суспІльства 

Îëåíà Òèòîâà, Äìèòðî Êåï³í (ì. Êè¿â)

му зей на екс по зи ція як ко му ні ка-
тив на сис те ма спри яє ді а ло го ві між від-
ві ду ва ча ми з од но го бо ку та екс по на та-
ми, на у ко во- до по між ним ма те рі а лом та 
екс по зи ці о не ра ми – з ін шо го.

з по бу до вою екс по зи ції з іс то рії 
куль ту ри пер віс но го сус пільс тва 
пов’яза ні знач ні труд но щі. у су час ній 
віт чиз ня ній му зей ній прак ти ці на ко-
пи че ний знач ний дос від що до ор га ні-
за ції му зе їв “під від кри тим не бом” 
(“скан се нів”), зок ре ма ет ног ра фіч но го 
ти пу оз на че ної гру пи. від знач мо ро бо-
ти Н. в. кар по вець та в. І. На ул ка, які 
прис вя че ні фун кці о ну ван ню іс то ри-
ко-  ет ног ра фіч них екс по зи цій у му зе-
ях сШа та ка на ди 1. од нак по за ува-
гою згаданих дос лід ни ків за ли ши лися 
ме то до ло гіч ні прин ци пи ор га ні за ції 
та ких про ек тів з іс то рії куль ту ри пер-
віс но го сус пільс тва.

у зв’яз ку з цим має ве ли ке зна чен-
ня дос від де я ких за ру біж них кра їн зі 
ство рен ня по діб них екс по зи цій, за галь-
ні прин ци пи по бу до ви яких мо жуть 
бу ти ви ко рис та ні і при ор га ні за ції екс-
по зи цій з іс то рії най дав ні шої куль ту ри 
ук ра ї ни. од ним із пі о не рів у зас то су-
ван ні на у ко вих ре конс трук цій та тех-
ніч них за со бів у ар хе о ло гіч них му зей-
них про ек тах мож на вва жа ти да нію 2. 
так, у На ці о наль но му му зеї м. ко да ні 
(ство ре ний 1892 р.) у 1974 р. ви роб ле но 
но ву кон цеп цію ар хе о ло гіч ної експо зи-
ції. Її ме та – про де монс тру ва ти від ві-
ду ва чам вза є мо за леж ність ста ро дав-
ньої лю ди ни та ото чу ю чо го се ре до ви-
ща. екс по на ти бу ли роз та шо ва ні в 22 
за лах, 20 із яких прис вя че но епо хам 
ме зо лі ту-не о лі ту. у ме жах епох му зей-
ний ма те рі ал бу ло згру по ва но за те ма-
ми: “ви роб ниц тво”, “жит ло”, “мис тец-
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тво”, “лю ди на” то що, ілюс тру вав ся 
при род ни чо- іс то рич ни ми ко лек ці я ми 
та до по між ною до ку мен та ці єю. На под-
вір’ї були представлені ори гі на ли і ко пії 
об’єк тів епо хи не о лі ту, зве зе них з різ-
них місць да нії.

у 1960–1970-х рр. в зам ку мес гар 
(XVI II ст.) бі ля м. ор хус бу ло ство ре но 
му зей ний ком плекс. у 1970-х рр. екс по-
зи ція му зею до іс то рії бу ла об лад на на 
ав то ма тич ним гі дом. віт ри ни на га ду ва-
ли ар хе о ло гіч ні роз коп ки. бі ля тих, які 
де монс тру ва ли ко лек ції з ба га то ша ро-
вих по се лень, на сті ні різ ни ми ко льо ра-
ми бу ло поз на че но куль тур ні ша ри, на 
кож но му з яких зак ріп лю ва лося зна-
ряд дя (ори гі на ли та ко пії), си лу е ти тва-
рин у ото чен ні кіс ток (ори гі на ли). та кож 
де монс тру ва лися віт ри ни, в яких ар хе о-
ло гіч ний ма те рі ал бу ло згру по ва но в 
те ма ти ко- ек спо зи цій ні ком плек си. 
ок ре мо де монс тру ва ли ся ви різ ки по хо-
вань in si tu. ви ко рис то ву ва лися в екс по-
зи ції та кож ре конс трук ції та мо де лі. у 
1983 р. про ве де но ре ек спо зи цію, яка 
те пер скла да єть ся з двох час тин: хро но-
ло гіч ної, яка міс тить роз ді ли, що від по-
ві да ють пев но му ти пу ото чу ю чо го се ре-
до ви ща, та те ма тич ної. у ній зас то со ва-
но ді о ра ми та ре конс трук ції 3.

по руч із зам ком зна хо дить ся “на у-
ко ва стеж ка” – “ар хе о парк”. у ньо му, 
зок ре ма мож на оз на йо ми ти ся з ви го-
тов лен ням не о лі тич ної ке ра мі ки, 
ви плав кою за лі за за ста ро дав ньою тех-
но ло гі єю то що.

бі ля м. рос кіл ле в при род но му пар-
ку ство ре но “уяв ний му зей”, який від-
кри то в 1963 р. тут від тво ре но, зок ре-
ма, се ли ще до би ран ньо го за ліз но го ві ку 
лей ре. парк скла да єть ся з трьох час-
тин: зо ни “екс пе ри мен таль ної ар хе о ло-
гії”; служ би для від ві ду ва чів, у якій 
роз роб ля ють ся ди тя чі шкіль ні прог ра-
ми; при мі щен ня, у яко му де монс тру-
ють ся ре мес ла та роз кри ва єть ся те ма 
“су час ний по бут меш кан ців се ли ща”, а 
та кож роз та шо ва но не ве ли кий ар хе о-
ло гіч ний му зей.

ці ка ве ви рі шен ня має екс по зи ція 
ес кі мось ко го му зею м. Чер чілл у ка на-
ді, який був від кри тий 1964 р. прі о ри-
те том цьо го зак ла ду є ре конс трук ція 

жит тя в арк ти ці у всіх йо го фор мах від 
най дав ні шо го ча су до сьо го ден ня. 
Інтер’єр му зею від тво рює жит ло ес кі-
мо сів. у цен трі екс по ну ють ся опу да ла 
арк тич них тва рин. Нав ко ло них зна хо-
дять ся віт ри ни, в яких у хро но ло гіч ній 
пос лі дов нос ті за пев ни ми те ма ми 
де монс тру ють ся му зей ні екс по на ти. 
так, ар хе о ло гіч ний ма те рі ал роз мі ще-
ний з од но го бо ку сті ни на тлі бла кит но-
го ко льо ру. су час ні ж пред ме ти по бу ту 
не ос віт лю ють ся, а суп ро вод жу ють ся 
за пи са ми му зи ки ес кі мо сів. ок ре мо 
експо ну єть ся ко лек ція скуль пту ри за 
гру по вим прин ци пом. з ін шо го бо ку сті-
ни роз та шо ва но віт ри ни, в яких по да но 
при род ни чо- іс то рич ні ко лек ції із сі ру-
ва то- бла кит ною під світ кою 4.

от же, при ор га ні за ції екс по зи ції з 
іс то рії куль ту ри пер віс но го сус пільс тва 
до ціль но зас то со ву ва ти еко ет но ар хе о-
ло гіч ний під хід. 

Нам ви да єть ся най більш ме то дич но 
вип рав да ним зга да ний про ект роз по ді-
лення на два ти пи під час де монс тра ції 
пев них тем спо со бу жит тя на се лен ня 
епох па ле о лі ту-брон зи. пер ший тип 
по ви нен да ти уяв лен ня від ві ду ва чу про 
ту чи ту епо ху іс то рії пер віс но го сус-
пільс тва. тут мож ли ве ство рен ня те ма-
тич них ком плек сів, які ха рак те ри зу-
ють пев ні епо хи. у них мож на зас то со-
ву ва ти ет ног ра фіч ні мо де лі (ре конс-
трук ції) по син по лі тей них сус пільс твах 
ой ку ме ни, які до не дав на жи ли в різ них 
при род но- ге ог ра фіч них зо нах.

у дру го му ти пі екс по зи ції від ві ду ва-
чеві не об хід но да ти мож ли вість на кон-
крет но му ре чо во му ма те рі а лі дос лід же-
них пам’яток ук ра ї ни збаг ну ти міс це ві 
особ ли вос ті спо со бу жит тя зник лих сус-
піль них ут во рень. тут теж не об хід не 
ство рен ня те ма тич них ком плек сів із 
ви ко рис тан ням ар хе о ло гіч них мо де лей, 
по бу до ва них на дос лід же них пам’ят ках 
ук ра ї ни в по єд нан ні з ет ног ра фіч ни ми, 
які за су куп ніс тю оз нак най ві ро гід ні ше 
від по ві да ли б ло каль ним про я вам куль-
ту ри зга да них сус піль них ут во рень. при 
цьо му заз на чи мо, що при ре конс трук ції 
спо со бу їх жит тя на те ри то рії ук ра ї ни 
за лу че ні ет ног ра фіч ні па ра ле лі з тра ди-
цій ни ми “пер віс ни ми” сус пільс тва ми 
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мо жуть бу ти ви ко рис та ні при ін тер пре-
та ції ок ре мих сто рін жит тя ста ро дав-
ньо го на се лен ня у ме жах де кіль кох 
епох.

під су мо ву ю чи, заз на чи мо, що мо де-
лю ван ня іс то рії куль ту ри дав ніх на ро-
дів те ри то рії ук ра ї ни му зей ни ми за со-
ба ми пот ре бує ство рен ня но вих ти пів 
му зе їв. пов не роз крит тя пев них тем 
спо со бу жит тя зник лих сус піль них 
утво рень мож ли ве в му зеї іс то рії пер-
віс но го сус пільс тва, а та кож ет но ар хе о-
ло гіч но му. від тво ре ні ін тер’єр ні те ма-
ти ко- ек спо зи цій ні ком плек си до ціль но 
де монс тру ва ти в “ар хе о пар ках” різ них 
під ти пів. так, у му зеї на род ної ар хі-
тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни (ки їв, 
с. пи ро гів) екс по зи цію пот ріб но по чи-
на ти з ре конс трук цій ти по вих інтер’єрів 
жи тел ті єї чи ті єї до би за ча сів пер віс-
но об щин но го ла ду. без пе реч но, ці мо де-
лі ма ти муть гі по те тич ний ха рак тер, 
ад же во ни ба зу ють ся на по рів ня но 
не чи сель них фраг мен тар них ар хе о ло-

гіч них дже ре лах та ет ног ра фіч них ана-
ло гі ях. та все ж у на оч ній та зро зу мі лій 
фор мі спри я ти муть кра що му вив чен ню 
по бу ту на ших пра щу рів. 

от же, зга да ні під хо ди до екс по ну-
ван ня пам’яток най дав ні шої куль ту ри 
доз во ля ють не тіль ки ре конс тру ю ва ти 
спо сіб жит тя пер віс ної лю ди ни, а й 
по яс ни ти йо го в тіс но му зв’яз ку з ото-
чу ю чим се ре до ви щем. 
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к вопросу рекоНструкции в музее “тальцЫ” 
традициоННой НародНой культурЫ переселеНцев 

предбайкальЯ

 Âîëîäèìèð Òèõîíîâ (ì. ²ðêóòñüê (Ðîñ³ÿ))

в на ча ле 60-х го дов хх ст. в свя зи с 
ин тен сив ной при ро доп ре об ра зо ва тель-
ной де я тель нос тью (стро и тельс твом 
гид ро э лек трос тан ций, но вых го ро дов, 
ук руп нен ных кол хо зов, лик ви да ци ей 
не пер спек тив ных де ре вень и т. д.) в 
пред бай ка лье воз ник ла ре аль ная уг ро-
за унич то же ния уни каль но го де ре вян-
но го зод чес тва, в том чис ле еще сох ра-
нив ше го ся с XVI I–XVI II ст. прог рес-
сив ная ин тел ли ген ция ре ги о на пред ло-
жи ла для спа се ния его уни каль ных 
об раз цов – спас ской про ез жей баш ни 
илим ско го ост ро га 1667 г., ка зан ской 
илим ской цер кви – 1679 г., усадь бы 

крес тья ни на Не по ми лу е ва кон ца XVI II 
ст. и др. – соз дать в при го ро де ир кут ска 
на ту рис ти чес ком нап рав ле нии к озе ру 
бай кал на р. таль цин ке му зей под отк-
ры тым не бом. в этот му зей и пред по ла-
га лось вы вез ти уни каль ные па мят ни ки 
ис то рии и ар хи тек ту ры XVII–XVI II ст., 
по пав шие в зо ну за топ ле ния усть- и-
лим ско го во дох ра ни ли ща.

му зей при нял пер вых по се ти те лей 
в 1980 г. рас по ло жил ся он на тер ри то-
рии в 70 гек та ров на бе ре гу реч ки, 
ко то рая и да ла ему наз ва ние, – “таль-
цы”. в нас то я щее вре мя в му зее соз да-
но 15 экс по зи ций, ха рак те ри зу ю щих 
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ма те ри аль ную и ду хов ную куль ту ру 
рус ских, бу рят, эвен ков, то фов.

в про цес се фор ми ро ва ния му зей но-
го ком плек са эво лю ци он но пре тер пе ва-
ла из ме не ния и кон цеп ция объем но го и 
те ма ти чес ко го на пол не ния экс по зи ци-
он ной инф рас трук ту ры. пер во на чаль-
но пред по ла га лось от ра зить ма те ри-
аль ную и ду хов ную куль ту ру рус ско го 
на се ле ния пред бай ка лья, сфор ми ро-
вав ан га ро- и лим скую, вер хо лен скую, 
трак то вую и ви тим скую экс по зи ци он-
ные зо ны, и по ка зать тра ди ци он ную 
куль ту ру ко рен ных на род нос тей пред-
бай ка лья – то фов, эвен ков, бу рят.

Экс пе ди ци он ные, ар хив ные и дру-
гие ис точ ни ко вед чес кие исс ле до ва ния 
пос лед не го де ся ти ле тия поз во ли ли 
про дол жить про цесс ис то ри ко- куль-
тур но го зо ни ро ва ния му зе е фи ци ру е-
мой тер ри то рии с глав ной за да чей 
вы де ле ния зна чи мых от ли чи тель ных 
сос тав ля ю щих ос нов ных куль ту ро об-
ра зу ю щих эт но сов и эт ни чес ких групп 
в пред бай ка лье. ре зуль та том исс ле до-
ва ний ста ло вы де ле ние в пред бай ка лье 
до пол ни тель но пе ре се лен чес кой ис то-
ри ко- куль тур ной зо ны.

Нес мот ря на то, что пе ре се ле ние 
жи те лей из ев ро пей ской рос сии, ук ра-
и ны, бе ло рус сии шло на про тя же нии 
все го пе ри о да ос во е ния пред бай ка лья с 
XVII в. по нас то я щее вре мя, под по ня-
ти ем “пе ре се лен цы” ав тор име ет в ви ду 
ту ка те го рию на се ле ния, ко то рая по я-
ви лась с кон ца XIX ст. по 1914 г. На этот 
от но си тель но ко рот кий от ре зок вре ме-
ни при хо дит ся на и боль шее чис ло пе ре-
се лен цев. при этом раз ме ще ние их шло 
ком пак тно, что поз во ли ло соз дать зна-
чи тель ную кон цен тра цию эт но са и ста-
ло ос нов ным фак то ром сох ра не ния тра-
ди ци он ной на род ной куль ту ры на вновь 
ос во ен ной тер ри то рии. до кон ца XIX ст. 
пе ре се лен цы при бы ва ли в пред бай ка-
лье от но си тель но ста биль но, не боль ши-
ми груп па ми, что спо собс тво ва ло их 
рас тво ре нию сре ди мес тных жи те лей. 
пос ле ре во лю ци он ное пе ре се ле ние в 
пред бай ка лье, осу щест вляв ше е ся с 
клас со вым, а не на ци о наль ным под хо-
дом, обус ло ви ло воз ник но ве ние без на-
ци о наль но го об щес тва, окон ча тель но 

ут ра тив ше го на ци о наль ные тра ди ции, 
и на ре ги о наль ном куль ту ро об ра зу ю-
щем про цес се ни как не от ра зи лось.

ос нов ны ми сти му ла ми к мас со во му 
пе ре се ле нию из ев ро пей ской рос сии, 
ук ра и ны, бе ло рус сии в пред бай ка лье, 
ко неч но, бы ли ма ло зе ме лье крес тьян в 
мес тах их ис то ри чес ко го про жи ва ния и 
зна чи тель ные не ос во ен ные пло до род-
ные зем ли пред бай ка лья. су щес твен-
ны ми фак то ра ми, сдер жи вав ши ми 
по ток пе ре се лен цев в пред бай ка лье, 
бы ли не дос та точ ная раз ви тость до рог и 
зна чи тель ная уда лен ность ос ва и ва е мых 
тер ри то рий от мест с из бы точ ным тру-
до вым ре сур сом, бо язнь пе ре се лен цев, 
что на но вом мес те они не при жи вут ся, а 
вер нуть ся об рат но бу дет проб ле ма тич-
но.

бу ду щи ми пе ре се лен ца ми бы ла 
да же от ра бо та на ме то ди ка изу че ния 
пер спек тив ных для пе ре се ле ния мест, 
ку да спе ци аль но по сы ла ли для это го 
хо да ков, пред ва ри тель но соб рав для 
них всклад чи ну день ги. 

в 1898 г. си бир ская же лез ная до ро га 
приш ла в пред бай ка лье. отк ры тие 
дос та точ но ско рос тно го и де ше во го 
со об ще ния пред бай ка лья с ев ро пей-
ской рос си ей в со во куп нос ти с ак ти ви-
за ци ей го су дарс твен ной цен тра ли зо-
ван ной по ли ти ки по за се ле нию ок ра и-
ны им пе рии ма ло зе мель ны ми крес тья-
на ми из ев ро пей ской рос сии, ук ра и ны 
и бе ло рус сии в пе ри од сто лы пин ских 
ре форм поз во ли ло уве ли чить на се ле-
ние пред бай ка лья с 1898 по 1914 г. на 
178 тыс. че ло век.

по эт ни чес ко му сос та ву на пер вом 
мес те бы ли рус ские и ук ра ин цы, за тем 
– бе ло ру сы и та та ры. груп пы пред ста-
ви те лей дру гих на ци о наль нос тей бы ли 
нез на чи тель ны.

пе ре се лен цев сто лы пин ской вол ны 
рас се ля ли в юго- за пад ной та еж ной под-
зо не, по ок ра и нам ле сос теп ной и лес ной 
мес тнос тей, ра нее не за ня тых рус ским 
ста ро жиль чес ким на се ле ни ем. тер ри-
то рия, ими за се лен ная, шла уз ки ми 
по ло са ми вдоль мос ков ско го трак та с 
уда ле ни ем в сто ро ну от не го на 30–50 
км.

од на из осо бен нос тей пе ре се ле ния в 
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пред бай ка лье зак лю ча лась в том, что 
на се лен ные пун кты фор ми ро ва лись, 
как пра ви ло, из крес тьян од ной на ци о-
наль нос ти, час то соб ран ных из од ной 
или нес коль ких близ ле жа щих во лос тей 
или по край ней ме ре из од ной гу бер нии. 
в за ви си мос ти от ко ли чес тва но воп ри-
быв ших они ос но вы ва ли на от ве ден ных 
учас тках нес коль ко со седс тву ю щих 
по се ле ний. в ре зуль та те на зем лях сов-
ре мен ных ту лун ско го, Ниж не у дин ско-
го и дру гих ра йо нов воз ник ли це лые 
ко ло нии бе ло ру сов, в зи мин ском – 
ук ра ин цев, в тай шет ском и Чун ском – 
та тар. в за ла рин ском ра йо не бы ла рас-
се ле на не боль шая груп па го лен дров. 
та кой тип рас се ле ния по мо гал пе ре се-
лен цам чувс тво вать се бя на но вых зем-
лях еди ным на ро дом, сбе речь свою 
куль ту ру, обы чаи, сох ра нив ши е ся в 
ос та точ ных фор мах до нас то я ще го вре-
ме ни.

ос нов ным ви дом хо зяйс твен ной 
де я тель нос ти бы ло здесь то вар ное про-
из водс тво зер на. до воль но ус пеш но 
раз ви ва лись и раз лич ные про мыс лы, 
од на ко они име ли уже вспо мо га тель-
ный ха рак тер. жизнь но воп ри быв ших 
про ис хо ди ла в тес ном соп ри кос но ве нии 
как с рус ским ста ро жиль чес ким на се-
ле ни ем, пе ре се лен ца ми дру гих на ци о-
наль нос тей, так и в не ко то рой сте пе ни 
– с ко рен ны ми на род нос тя ми пред бай-
ка лья, в ос нов ном, бу ря та ми, что вза-
им но обо га ща ло их, поз во лив соз дать 
уни каль ный пласт пе ре се лен чес кой 
куль ту ры сре ди ос нов ных куль ту ро об-
ра зу ю щих пе ре се лен чес ких эт но сов – 
ук ра ин цев, бе ло ру сов, та тар и ма лой 
на род нос ти – го лен дров.

вы де ле ние в са мос то я тель ную ис то-
ри ко- куль тур ную зо ну пе ре се лен цев, 
осев ших на зем лях пред бай ка лья и 
сох ра нив ших в су ро вых си бир ских 
ус ло ви ях эле мен ты тра ди ци он ной 
на род ной куль ту ры с мест ис то ри чес-
кой ро ди ны, зна чи тель но от ли ча ю щей-
ся от куль ту ры дру гих на род нос тей, 
на се ля ю щих пред бай ка лье, пос та ви ло 
воп рос о соз да нии в ре ги о наль ном 
эт ног ра фи чес ком му зей ном ком плек се 
под отк ры тым не бом "таль цы" пе ре се-
лен чес кой экс по зи ции, поз во ля ю щей 

от ра зить бо га тей ший ма те ри ал по 
ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре 
пе ре се лен цев пред бай ка лья, ко то рый 
по объе му и зна чи тель нос ти не ус ту па-
ет дру гим ра нее вы де лен ным ис то ри-
ко- куль тур ным зо нам.

в экс по зи ци он ном прос транс тве 
ре ги о наль но го эт ног ра фи чес ко го 
му зей но го ком плек са под отк ры тым 
не бом "таль цы" пред ва ри тель но прос-
мат ри ва ют ся три экс по зи ци он ных сек-
то ра – сек то ры ук ра ин цев, та тар и 
го лен дров. ос нов ным их на пол не ни ем 
ста нут спе ци фи чес кие эт ног ра фи чес-
кие мо мен ты, пе ре не сен ные пе ре се лен-
ца ми в пред бай ка лье с ис то ри чес кой 
ро ди ны и от ли ча ю щие эти эт но сы как 
друг от дру га, так и от ос таль ных эт но-
сов и эт ни чес ких групп, на се ля ю щих 
ре ги он.

к та ко вым, уже вы яв лен ным по 
резуль та там экс пе ди ций осо бен нос тям 
мож но от нес ти спе ци фи ку до мос тро е-
ния (у ук ра ин цев – двух ка мер ная из ба, 
сна ру жи об ма зан ная гли ной и по бе лен-
ная, с па ли сад ни ком пе ред до мом; у 
та тар, стро ив ших до ма по- рус ски, – 
сво е об раз ный ин те рьер из бы), куль то-
вых пос тро ек (в час тнос ти, у та тар – 
де ре вян ные ме че ти), спе ци фич ной бы ла 
и уса деб ная инф рас трук ту ра. по нят но, 
что этим на бо ром от ли чи тель ных осо-
бен нос тей нель зя ог ра ни чи вать ся. по э-
то му прог рам ма раз ви тия му зей но го 
ком плек са “таль цы” пред по ла га ет про-
дол же ние по ле вых и ар хив ных исс ле-
до ва ний по пе ре се лен чес кой те ма ти ке. 
в бли жай шие го ды пла ни ру ет ся сфор-
ми ро вать те ма ти ко- эк спо зи ци он ный 
план пе ре се лен чес кой экс по зи ци он ной 
зо ны и со от ветс твен но ее сек то ров и 
прис ту пить к их ком плек та ции ос нов-
ны ми до ми нан та ми – па мят ни ка ми 
де ре вян но го зод чес тва. Что ка са ет ся 
пос лед них, то здесь яв но не об хо ди мо 
то ро пить ся, ибо тем пы их унич то же ния 
вызывают обос но ван ную тре во гу. к 
при ме ру, в пред бай ка лье уже пол нос-
тью ут ра чен пласт куль то во го му суль-
ман ско го де ре вян но го зод чес тва. пос-
лед няя ме четь в се ле Ниж няя сло бо да 
жи га лов ско го ра йо на бы ла унич то же на 
в 2000 го ду – один из жи те лей прос то 
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ра зоб рал ее на дро ва. те перь в му зей-
ной экс по зи ции ме четь при дет ся пол-
нос тью ре конс тру и ро вать. ук ра ин ских 
до мов, пос тро ен ных под ма зан ку, сох-
ра ни лось ма ло. так, эт ног ра фи чес кой 
экс пе ди ци ей му зея в 2001 г. вы яв ле ны 
по доб ные до ма- ма зан ки в се ле ба та ма 
зи мин ско го ра йо на. оба до ма по раз ме-
рам не боль шие, руб ле ны из окан то ван-
ных бре вен и сна ру жи по бе ле ны. кры-
ши че ты рех скат ные, у од но го до ма кры-
ша кры тая ко рот ким дра ньем, у вто ро го 
– ще пою (у си бир ско го рус ско го крес-
тьянс тва та кой спо соб пок ры тия не 
использовал ся). пос тав ле ны оба до ма 
бы ли в 1908 г., в год ос но ва ния де рев ни. 
та ким об ра зом, имея здесь, в от ли чие 
от ук ра и ны, боль шое ко ли чес тво ле са, 
ук ра ин ские пе ре се лен цы, сру бая из 
не го жи лье, все рав но стре ми лись при-
дать до му та кой вид, ка кой он имел на 
их ро ди не. бе ло рус ских до мов пер вых 
пе ре се лен цев пред бай ка лья экс пе ди-
ци я ми 2001–2003 гг. об на ру жить по ка 
не уда лось. в обс ле до ван ных се лах есть 
до ма бо лее поз дние – 1950–1960 х го дов. 
при этом важ но, что да же эти до ма вто-
ро го по ко ле ния бе ло ру сов, жи ву щих в 
пред бай ка лье, сох ра ни ли не ко то рые 
ха рак тер ные осо бен нос ти на ци о наль-
ной ар хи тек ту ры. бе зох луп не вая кров-
ля двус кат ной кры ши уст ро е на ти пич-
но по- бе ло рус ски: од на сто ро на при 
сты ке до сок кров ли под ня та на 20–30 
см вы ше дру гой, что обус лав ли ва ет 
не нуж ность ох луп ня. Щель, об ра зу е-
мая сты ком с дос кой, прик ры ва ет ся 
вы пус ком вто рой сто ро ны кров ли. еще 
од на осо бен ность бе ло рус ских до мов, 
вы яв лен ная на ми, – это уст ройс тво 

ка за ка под фрон то ном, прик ры ва ю ще го 
с бо ков двус кат ную кров лю. На ли чие 
час ти тра ди ци он ной стро и тель ной 
куль ту ры в до мос тро е нии бе ло ру сов 
сви де тельс тву ет о том, что пер вые бе ло-
рус ские за сель ни ки но во го края так же 
стро и ли свои до ма по об раз цу до мов тех 
мест, от ку да они при бы ли. со вер шен но 
уни каль ным яв ле ни ем на пред бай каль-
ской зем ле ста ли де рев ни го лен дров: 
пих тинск, сред не- пих тинск, дан цих. 
жизнь в этих де рев нях, на и бо лее уда-
лен ных от мос ков ско го трак та и же лез-
ной до ро ги, рас по ло жив ших ся на гор-
ной ре ке хор- таг на у под но жья гор 
вос точ но го са я на, слов но зас ты ла. 
ос нов ная часть се ле ний сос то ит из 
до мов пер во го по ко ле ния, пос тав лен-
ных в 1910 го ду пе ре се лен ца ми, при е-
хав ши ми с се ве ро- за пад ных зе мель 
ук ра и ны (во лынь). до ма го лен дров выг-
ля дят здесь как не кое чу до, нас толь ко 
не ха рак тер на их ар хи тек ту ра для 
здеш них мест. ос нов ной же осо бен нос-
тью их яв ля ет ся то, что под од ной кры-
шей здесь на хо дят ся жи лье, по ме ще-
ния для скота, гум но с то ком. боль-
шинс тво до мов пос тро е но из плах тол-
щи ной 12–16 мм, то есть без уче та 
хо лод ных си бир ских зим. поз днее для 
утеп ле ния та кие до ма бы ли ош ту ка ту-
ре ны. 

в зак лю че ние сле ду ет от ме тить, что, 
при ни мая во вни ма ние сни же ние сте пе-
ни объек тив нос ти при ре конс трук ции 
ис то ри чес кой сре ды по ме ре вре мен ной 
уда лен нос ти, на ше му по ко ле нию – оче-
вид цу, а в не ко то рых слу ча ях близ ко му 
оче вид цу – вы па ла ис то ри чес кая мис-
сия сох ра нить, а при не воз мож нос ти 
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наУкове вИданнЯ

вес ня ний цикл на род но го ка лен да ря 
до сить ве ли кий і різ но ма ніт ний як за 
фор мою, так і за зміс том. він ба зу єть ся 
на ста ро дав ніх зви ча ях та об ря дах і 
умов но по ді ля єть ся на два пе рі о ди. пер-
ший – це про буд жен ня вес ни, з яким 
пов’яза ні особ ли вос ті очис ної та охо рон-
ної ма гії. дру гий – по ча ток сів би, онов-
лен ня при ро ди, її роз квіт 1. 

На ші пред ки, пе ре бу ва ю чи в без-
пе рер вній гар мо нії з при ро дою, доб ре 
орі єн ту ва лись у ча сі, ко рис ту ва ли ся 
на род ним ка лен да рем. з від род жен-
ням при ро ди, ко ли пташ ка- вів сян ка 
зас пі ває свою піс ню, у якій вчу ва ють-
ся сло ва: “ки дай са ни, бе ри віз”, по лі-
щу ки “гу ка ли вес ну”, “зак ли ка ли 
вес ну”, “про га ня ли зи му” 2. у цей час 
ви пі ка ло ся об ря до ве пе чи во, що сим-
во лі зу ва ло пта хів, кот рі по вер та ють-
ся з ви рію – “жай во рон ки”, “бусь ко ві 
лап ки”, “бусь ки”. у се реди ні пе ред-
ве ли код ньо го пос ту та кож ви го тов ля-
ли “хре щи ки”, “хрес тя ни ки”. Їх бра-
ли в по ле, ко ли йшли сі я ти, до ху до-
би, ко ли її впер ше ви га ня ли на па со-
вись ко. пер шо го дня пос ту пек ли 
пи ро ги, які на зи ва ли “дов жи ки” 3.

заз на че но му пе рі о до ві від по ві да ли 
особ ли ві піс ні – од ні з най по е тич ні-
ших на род них тво рів, які збе рег ли ся 
до сьо го ден ня. ви ко нан ня вес ня нок 
суп ро вод жу ва ло ся сво є рід ним тан-
ком – хо ро во дом. у де я ких се лах го во-
ри ли: “Ідем ска ка ти, вес ну зак ли ка-
ти”. На ву ли цю ви хо ди ли хлоп ці й 
дів ча та, мо ло ді чо ло ві ки й жін ки. во ни 
спі ва ли вес ня нок, про га ня ю чи зи му і 
зус трі ча ю чи вес ну. та кі дії іно ді на зи-
ва ли “зак лич ка ми”. у с. сва ри це ви чі 
дуб ро виць ко го р-ну на рів нен щи ні 
за фік со ва на наз ва: “во дін ня га ра бей-
ка”. вес нян ки ви ко ну ва ли ся про тя гом 
49-ти днів ве ли ко го пос ту. дів ча та й 
мо ло ди ці зби ра ли ся по се ред се ла, 
бра лись за ру ки й хо ди ли з кін ця у 
кі нець по ву ли цях, спі ва ю чи:

зіб ра ли ся дів ки й мо ло ди ці,

бу де мо спі ва ти, зи му про га ня ти.
йди, зи ма, до ту чи на,
вже ти нам на до ку чи ла.
йди, зи ма, до сто лі на,
вже ти нам на дос то ї ла.
йди, зи ма, під піч, під піч,
а со нень ко на по кут’є.
а ді воч ки на двір, на двір,
ді воч ки на двір гра ти,
зи му про га ня ти.
вти кай, зи ма, за би рай ся шпер ко.
ми те бе не бо їм са,
Нам од бі гу жар ко.

так хо ди ли до пів но чі від дво ру до 
дво ру. а як на бі га ли ся, то ста ва ли і спі-
ва ли:

ска че га ра бей ко, да й по улі це, 
гей, гей, да й по улі це.
вик ли кає у та нок ди во чок,
ди во чок, ди во чок, мо ло ди чок,
сі рот і вді во чок,
гей, сі рот і вді во чок.
а од ної та й не вік лі кав,
бо в то єї ди тят ко ма лень кеє.
ди тят ко ма лень кеє,  
сьвю кор ко ли хень кий.
ой сьвю кор ко, да муй ба тень ку,
по ко лєш та й мує ди тят ко,
моє ди тят ко, гей, своє вну че нят ко,
гей, моє ди тят ко, гей, вну че нят ко.
а я вий ду, да й на ву лонь ку,
да й за ве ду у та нок ди во чок 4. 

у с. кру пов’є дуб ро виць ко го р-ну 
ві до мий ін ший ва рі ант вес нян ки- зак-
лич ки:

Іди, зі ма, до ту чи на,
бо ти вже нам на до ку чи ла.
Іди, зі мо, до кри ви ці,
бо ми пор ва лі ру ка ви ці.
Іди, зі мо, до сто лі на,
бо ти вже нам на дос то я ла.
Іди, зі мо, до кі є ва, 
ой, що ж ти нам по кі ну ла.
ко ро боч ку з ве ре тюн ца ми,

весНЯНІ звиЧаЇ та обрЯди полІЩукІв 

Ðà¿ñà Òèøêåâè÷ (ì. Ñàðíè Ð³âíåíñüêî¿ îáë.)
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а дру гую із чер вун ца ми 5.

у цьо му ж се лі у вес нян ках зга ду ють 
“га ра бей ка”:

а в га ра бей ка жи та ка ра бей ка,
Ні ко му їс ти, жін ка ма лень ка.
си дить на кі лоч ку, пря де на со роч ку.
Як ви ве де нит ку,  
                     то й по шиє свит ку.
Як ви ве де пов то ри цу,  
                  то й по шиє ру ка ви цу. 
ос та ну ца кон ці,  
             то бусь ко ві на штан ці 6.

у зга да них ви дах ка лен дар них 
пі сень воз ве ли чу ва лися си ли та іс то ти, 
які уо соб лю ва ли про буд жен ня при ро-
ди. тут ос пі ву ва ла ся лас тів ка – сим вол 
вес ни; ла до, Яри ло, ма ре на – бо жес т ва 
вес ни, пло дю чос ті, бу ян ня, про буд жен-
ня твор чих сил 7. 

лас тів ку, за на род ним по вір’ям, не 
мож на чі па ти ру ка ми, бо об ся де лас то-
вин ня. де ця пташ ка пок ла де ку бель це, 
там бу де доб ро 8. 

ла до – бо ги ня слов’янсь ко го олім пу, 
бо ги ня лю бо ві й ве се ло щів, бо ги ня щас тя 
і вес ни 9. 

Яри ло – бог лю бо ві й прис трас ті. йо го 
ще вва жа ють бо гом вес ня ної пло дю чос-
ті, роз кві ту твор чих сил при ро ди 10. він 
зоб ра жа єть ся у вес нян ках як бо жий 
ключ ник, во ло дар ви рію, той, що од ми-
кає си ру зем лю, а ще – як ли цар на бі ло-
му ко ні, що їде в чис те по ле, “коп’єм 
орає, стріл ка ми сіє.” Яри ло (Юрій) – це 
вес ня не сон це, що пе ре мог ло зи му, ніч, 
во но спов не не жит тє дай ної си ли, енер-
гії, лю бо ві. тож це бо жес тво без по се ред-
ньо пов’яза не із сів бою 11.

ма ре на – бо ги ня вес ни, яка доб ре 
зна на у слов’ян. Її пов’язу ють з ку пай-
лом або з мо ко шою – бо ги нею до щу, сес-
трою сон ця 12. 

у вес ня них іг рах та роз ва гах об раз 
вес ни іно ді вті лю ва ла най кра си ві ша 
дів чи на в се лі, до якої ша ноб ли во звер-
та лися, їй пок ло ня лися. воз ве ли чу ва-
лись та кож рос ли ни, тва ри ни, пта хи, 
яких вва жа ли вес ня ни ми сим во ла ми. 
та ке став лен ня до них, як до бо жес-
тва, оз на ча ло за вер шен ня зи ми та від-

ми кан ня ви рію, звід ки при лі та ли пта-
хи:

ой, лісу, лісу, чому не зелений?
Як же мені, лісу, зеленому буть,
де були пташки,  
              то всі у вирій полетіли.
оно осталася одная пташенька,
да й тую хочуть горлоньки взяти,
лебедям дати 13.

ко ли впер ше ба чи ли ди ких гу сей чи 
жу рав лів, що по вер та ли ся із ви рію, то 
під ки да ли вго ру все, що під ру ку пот-
рап ля ло: со ло му, груд ку зем лі, шап ку, і 
го во ри ли: “гу си, гу си, вам на куб ло, а 
нам на теп ло”. пер ші вес ня ні кві ти топ-
та ли, при ка зу ю чи: “Щоб на той рік діж-
да ти сон- тра ву топ та ти”. 

стрі тен ня вва жа ють днем зус трі чі 
зи ми з лі том. у на ро ді ка жуть, що в це 
свя то зи ма йде ту ди, де бу ло лі то, а 
лі то – де бу ла зи ма. з ним пов’яза но 
ба га то ві ру вань. Яс на і ти ха по го да на 
стрі тен ня ві щує доб рий уро жай на по лях 
і ро їн ня бджіл. ві тер – це по га на по го да. 
від ли га – жди піз ньої вес ни, бе ре жи 
па шу і хліб, бо в по ле вий деш не ско ро. 
“Як на стрі тен ня пі вень во ди нап’єть ся з 
ка лю жи, то жди ще сту жі”, “як на стрі-
тен ня пі вень во ди нап’єть ся, то на Юрія 
він на па сеть ся” 14. ра зом з во дою в цей 
день свя ти ли свіч ки, які на зи ва ли “гром-
ни чи ми”. во ни обе рі га ли осе лю, лю дей і 
ху до бу від гро му, блис кав ки і по же жі. 
во да, ос вя че на на стрі тен ня, на бу ва ла 
ма гіч ної си ли. во на до по ма га ла від хво рі 
і вро ків 15. 

На мас ни цю (м’яс ни цю, мас ля ну) 
теж про во ди ли зи му, зус трі ча ли вес ну. 
під час свя та спі ва лись вес нян ки, про-
во ди лись іг ри та роз ва ги. в ос тан ній 
день м’яс ниць мо лодь справ ля ла ко лод-
ку. об ряд “тяг ну ти ко лод ку” опи са ний 
а. е. бог да но ви чем, м. ф. сум цо вим, 
п. п. Чу бин ським. в ос но ві йо го по єд ну-
ють ся два різ них мо мен ти: а) “по хо ро ни 
ко лод ки” та “по ми нан ня”, із яких тран-
сфор му єть ся дав ній ри ту ал ви го тов-
лен ня та зни щен ня опу да ла зи ми, зроб-
ле но го з де рев’яно го по лі на; б) прив’язу-
ван ня ко лод ки до но ги не од ру же но го 
хлоп ця або не за між ньої дів чи ни. від 
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ко лод ки мож на бу ло від ку пи ти ся ли ше 
гріш ми або мо го ри чем. по тім мо лодь 
спо жи ва ла “ко лод ча не”, спі ва ла, роз ва-
жа ла ся, жар ту ва ла 16. се ред вес ня нок 
бу ли й жар тів ли ві, яки ми пе рес пі ву ва-
лися хлоп ці та дів ча та.

дівчатам – про гарніц (горщик) меду і 
печену гуску:

випліла гуска з-під куста,
да винесла гарніц меду.
да гето вам, дівки, обід да вечера, 
а гуска печеня.

хлопцям – глузлива оповідка про 
жабу з-під руба (фундаменту): 

випліла жаба з-під руба,
да винесла черенок дьогтю,
ето вам, хлопці, обід да вечера,
а жаба – печеня 17.

справ ля ли ко лод ку в усіх се лах 
по ліс ся. го лов ною їжею на мас ля ну 
бу ли ва ре ни ки із си ром і кар топ лею з 
пше нич но го або гре ча но го бо рош на, 
щед ро при прав ле ні шквар ка ми і сме та-
ною. пек ли та кож гре ча ні та пше нич ні 
млин ці, прис ма че ні мас лом, сме та ною 
або са лом 18. 

схо жий зви чай прив’язу ван ня ко лод-
ки за фік со ва но в Ні меч чи ні. дів ча там, 
які дов го не ви хо ди ли за між, ко лод ку 
прив’язу ва ли до две рей 19. 

в ук ра їн ських вес нян ках під крес лю-
ва лося ба жан ня дів чат вий ти за між. 
адже на ве чор ни цях, за ба вах на ву ли ці 
хлоп ці й дів ча та зна йо ми лися, а по тім 
од ру жу ва лися.

ці ка вим є вес ня ний та нець- гра 
“бо я ри”, за пи са ний у с. люх ча сар нен-
сько го р-ну на рів нен щи ні. мо лодь у 
од на ко вій кіль кос ті ста ва ла ше рен га ми 
один про ти од но го. рит міч но во ни схо-
ди лись і роз хо ди лись, від по від но від-
спі ву ю чи то один, то дру гий куп лет 
вес нян ки:

бояри, бояри, ми до вас прийшли,
молодії, молодії, ми до вас прийшли.
бояри, бояри, а за чим прийшли?
молодії, молодії, а за чим прийшли?
бояри, бояри, ми невісту вибирать,

молодії, молодії,  
                   ми невісту вибирать.

да лі в ній зма льо ву єть ся весь про цес 
вес ня ної сів би: яки ми кінь ми ора ли зем-
лю, сі я ли про со, а як що кінь зай де на 
по сі ви й по топ че їх, то ко ня пій ма ють і 
то ді йо го вже до ве деть ся ви ку по ву ва ти 
за гро ші. от же, йде торг, за скіль ки 
бу дуть від да ва ти ко ня. вреш ті дві сто ро-
ни схо дять ся на то му, що за мість гро шей 
за бе руть дів чи ну з про ти леж но го ря ду. 
Наз ва на по іме ні дів чи на пе ре хо ди ла в 
той ряд, ку ди її виб ра ли: “то му в од но му 
пол ку сльо зи ллють, а в дру го му – пи во 
п’ють. в од но му пол ку ка ла чі, а в ін шо-
му – дер ка чі”. по тім все по чи на ло ся з 
по чат ку. схо жих вес ня нок- ба лад у 
по лісь ких се лах ба га то. у зга да но му се лі 
та кож за пи са ні вес нян ки про во ла, бджо-
лу, в яких є звер тан ня до рос лин як до 
жи вих іс тот. 

крім то го, в цих піс нях ос пі ву єть ся 
щас ли ва та не щас на до ля мо ло дих 
лю дей, їхні сто сун ки між со бою та з 
ро ди ною. та кож зга ду ють ся пли са ки – 
лю ди, які з по чат ком вес ни по чи на ли 
сплав ля ти ліс по річ ках:

да вже вес на, да вже скрес ла!
Із стріх вода каплє.
да вже нашим плєсаченькам 
мандрівочка пахне... 20

пли са ки, пли ву чи на пло тах бі ля 
с. кри чильськ по р. го ринь, за пи ту ва ли 
що стояли на березі, ді тей, чи рос те 
ка пус та (бо, за по вір’ям, ді тей зна хо-
ди ли в ка пус ті). ді ти від по ві да ли: “рос-
те й прий ма єть ся, дур ний той, хто 
пи та єть ся” 21.

у по лісь ких се лах, крім вес ня нок- 
зак ли чок та пе рек ли чок, ви ко ну ва лись 
“піс ні- по ко лі”, наз ва ні так то му, що 
хо ро вод ру хав ся по ко лу за сон цем. 
та кож по пу ляр ни ми бу ли по до лян ки. 
ця ди тя ча гра- вес нян ка пов’яза на зі 
скре сан ням кри ги на річ ках і по ве ня ми, 
про буд жен ням рос лин нос ті. га їв ки, або 
ма їв ки теж ос пі ву ва ли ріст трав і де рев. 
ці вес нян ки ста нов лять дру гий пе рі од 
вес ня но го ка лен дар но го цик лу:

ой, травко-муравко, 
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Чому не зелєнієш?
Чи гусоньки да й пощупалі,
Чи коники, да й потупалі.
мене коні да й потупалі.
потупалі мене люхотські девочки
лозовими постоліщами, 
Чорними онучищами.
помиями умиваліса, 
боронами розчисаліса,
у вірьовки запліталися 22.

коли танув сніг, діти бавились у 
подолянки. вони ставали в коло і бралися 
за руки. у центрі сідала дівчина – 
подолянка. І починали співати:

десь тут була подиляночка,
десь тут була перепілочка.
ой десь тут вона впала, 
до землі припала.
устань, устань, подиляночко,
помий очки, як шкляночки,
да возьмися в боки, 
да й поскачи в скоки.
пойди до дунаю,
возьми дівку з краю,
Чи поповну, чи дякову,
Чи найгіршу мужикову,
котру хоч 23.

ве лик день – од не з най го лов ні ших 
вес ня них хрис ти ян ських свят. у вер бну 
не ді лю лю ди до цер кви при но си ли вер-
бо ві гі лоч ки на ос вя чен ня. Ни ми би ли 
один од но го, при мов ля ю чи: “Не я б’ю, 
вер ба б’є. за тиж день ве лик день, не да-
леч ко чер во не яєч ко”. ве ли код ні зви чаї 
збе рег ли дав ню ар ха ї ку. це – ви пі кан ня 
об ря до во го пе чи ва, яке знач но піз ні ше 
діс та ло наз ву “пас ха”, а та кож ка чан ня 
кра ша нок по зем лі. та кий ма гіч ний акт 
сим во лі зу вав про буд жен ня зем лі від 
зи мо во го сну, її зап лід нен ня. ад же у сві-
до мос ті на ших пред ків яй це оз на ча ло 
за род жен ня жит тя на зем лі. у ве ли код-
ню ніч май же в кож но му се лі па ли ли 
вог ни ще – “оді я ніє”. ця дав ня тра ди ція 
ук ра їн ців уо соб лю ва ла очи щен ня вог-
нем. та кож, ко ли свя ти ли пас ку, стрі ля-
ли, дзво ни ли у дзво ни: “схо дя чи над 
ве ли код нем, сон це грає, тан цює і ті шить-
ся, а в цер кві дзво нять у дзво ни. а той, 
хто сам под зво нив у дзвін, у то го вро жай 

бу де ве ли ким, особ ли во греч ки. вся 
не чисть бо їть ся ве ли код ніх дзво нів” 24. 

піс ля роз го він ня мо лодь та діт во ра 
зно ву зби ра ли ся бі ля цер кви, во ди ли 
хо ро во ди, спі ва ли вес нян ки, гра ли на 
“бит ки”, ка ча ли яй ця. 

у схід нос лов’янсь ких на ро дів досить 
бу ло по пу ляр ним свя то Юрія (23.04. за 
ста рим сти лем, 6.05. за но вим), ві до ме 
ще з дох рис ти ян ських ча сів. у йо го 
ос но ву пок ла де на ма гія се лян сько го 
доб ро бу ту. Юр’ївсь ким обря дам за га-
лом при та ман ний зем ле роб ський 
ха рак тер, пов’яза ний із куль том рос-
лин нос ті. за на род ни ми уяв лен ня ми, 
Юрій – сим вол сон ця. вва жа лося, що 
він вес ною від ми кає не бо клю чем, яко го 
йо му дає бог, щоб теп ло йшло; від ми кає 
й зем лю для вес ни, щоб зе ле на тра ва 
рос ла; від ми кає зем лю на до щі та ро си: 
“свя тий Юрій по по лю хо дить, хліб- 
жи то ро дить” 25. у цей день ка ча лися у 
жи ті, ка ча ли яй ця, пек ли об ря до вий 
хліб, зби ра ли юр’ївсь ку ро су. та кож на 
Юрія ви га ня ли скот на па со вись ко. 
об ряд зби ран ня юр’ївсь кої ро си за пи-
са но в с. ве ли ке вер бче сар нен сько го 
р-ну. у по лі зби ра лися дів ча та і спі ва ли 
та ких пі сень:

в с і   р а з о м:  
стояли верби в конце греблі,
рано, нерано в конце греблі.
под вербойками три вишеньки, 
под вишеньками три дєвойки.
одна дєвойка ю платочку, 
друга дєвойка ю золоти,
третя дєвойка ю веночку.
1-ш а  д і в ч и н а:   
дівчата, а де сьо ви булі?
2-г а  д і в ч и н а:   
росу збиралі, лічко вмивалі,
Щоб хлопці любілі, 
за нами чередою ходілі.
3-т я  д і в ч и н а:   
босими росу топталі,  
щоб ноги не болєлі.
Щоб святий Юрій здоров’я дав 
і усі тривоги одганяв.
в с і  р а з о м:   
весна наша красна,  
              да що ти нам винесла,
На Юрія росоньку,  

веснЯнІ ЗвИЧаЇ та обрЯдИ полІщУкІв 
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р. тИШкевИЧ

                  на дєвочок красу.
дєвоцькая краса, як Юр’єва роса,
у вина потопає, з меду виринає.
1-ш а   д і в ч и н а:  
дєвчата, а давайте в жити 
покачаємося, щоб родила земля на 
всякого долю – на кривого, на сліпого 
і хлопця молодого.

(біжать в жито качатися).

в с і   р а з о м:   
качаємся в жити,  
                 щоб в добрі прожити.
качаємся в жити,  
щоб в радості жити.
качаємся в жити,  
щоб в здоров’ї жити.

потім хлопці кропили дівчат 
юр’ївською росою, зібраною у глечик до 
сходу сонця, промовляючи: “кропимо 
вас, дєвчата, юр’євською росою, щоб 
красуваліса довгою косою. Щоб 
здоровими булі і як квєточки цвєлі”. 
після цього проводились ігри, розваги, 
масове гуляння 26.

цілющими також були трави, зібрані 
на Юрія. у цей день коням стригли 
хвости та гриви, щоб вони швидше росли. 
обійшовши поле, господарі пригощалися 
наїдками, принесеними з дому. залишки 
їжі (лушпиння, кістки) закопували в 
землю. Із цього часу починалися польові 
весняні роботи: сіяли жито, садили 
картоплю та іншу городину. На цьому 
завершували співати веснянки, водити 
хороводи.
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На ці о наль на куль тур на спад щи на, 
як ві до мо, є най ви щим ци ві лі за цій ним 
про я вом сус пільс тва, рів ня йо го ду хов-
нос ті. Не пот ре бує до ка зу іс ти на, що 
куль тур ні цін нос ті ство рю ють ся ро зу-
мом і пра цею ба га тьох по ко лінь і є не 
ли ше над бан ням од но го на ро ду, а й 
не від’єм ною час ти ною всьо го людс тва.

оче вид но, що куль тур ні цін нос ті є 
ос но вою ут вер джен ня дер жа ви, їх збе-
ре жен ня й охо ро на – важ ли ва дер жав-
на фун кція, що за без пе чу єть ся різ ни ми 
за со ба ми. за у ва ж мо, що у сфе рі збе ре-
жен ня та охо ро ни куль ту ри за ро ки 
не за леж нос ті в ук ра ї ні прийнято і 
за тверджено пев ні пра во ві до ку мен ти:

 за кон про на ці о наль ний ар хів ний 
фонд і ар хів ні ус та но ви;

 за кон про му зеї та му зей ну 
справу;

 за кон про прі о ри тет ні зав дан ня у 
сфе рі міс то бу ду ван ня;

 за кон про ар хі тек тур ну ді яль-
ність;

 за кон про при род но- за по від ний 
фонд ук ра ї ни;

 за кон про охо ро ну куль тур ної 
спад щи ни;

 за кон про охо ро ну ар хе о ло гіч ної 
спад щи ни.

ство ре но та кож єди ний дер жав ний 
ор ган охо ро ни пам’яток при мі ніс терс-
тві куль ту ри.

зда ва лось би, та ка пра во ва ба за доз-
во ляє на на леж но му рів ні ви яв ля ти, 
збе рі га ти, ви ко рис то ву ва ти та про па-
гу ва ти пам’ят ки ма те рі аль ної і ду хов-
ної куль ту ри. про те на віть за офі цій-
ною оцін кою вер хов ної ра ди ук ра ї ни в 
лис то па ді 2003 р. ді яль ність ка бі не ту 
мі ніс трів ук ра ї ни у сфе рі дер жав ної 
по лі ти ки що до ви ко нан ня за ко ну ук ра-
ї ни “про охо ро ну куль тур ної спад щи-
ни” виз на но не ре зуль та тив ною.

Не од но ра зо во ко лек ти ви му зе їв, 
спіл ки, гро ма дя ни звер та ли ся до дер-

жав них і гро мад ських ор га ні за цій, у 
то му чис лі – і до ук ра їн сько го то ва ри-
ства охо ро ни пам’яток іс то рії та куль-
ту ри, сто сов но чис лен них по ру шень 
за ко нів ук ра ї ни про збе ре жен ня, ви ко-
рис тан ня пам’яток, при ват них за бу дов 
у охо рон них зо нах та на за по від них 
те ри то рі ях то що. Які ж при чи ни та ких 
про ти за кон них дій? пер ша, оче вид но, 
– це віль не ма ні пу лю ван ня знач ни ми 
кош та ми і ха бар ниц тво. дру га, що ви да-
єть ся ос нов ною, – ви хов ний мо мент у 
ро зу мін ні цін нос ті пам’ят ки.

Як лі кар, даючи клят ву гіп пок ра та 
не наш ко ди ти лю ди ні, так і ар хі тек тор 
при про ек ту ван ні по ви нен давати клят-
ву не наш ко ди ти пам’ят ці, за по від ни ку, 
іс то ри ко- ар хі тек тур но му та при род но-
му ком плек су.

ад же не є сек ре том той факт, що 
час то “ге ні ї- про ек тан ти” став лять ся до 
пам’яток ар хі тек ту ри без на леж ної 
по ва ги, як до чо гось дру го ряд но го, 
на ма га ють ся роз та шу ва ти своє “ді ти-
ще” та ким чи ном, аби заш ко ди ти іс то-
рич но му об’єк ту, або ще гір ше – до бу-
до ву ють, пе ре бу до ву ють, іг но ру ю чи 
охо рон ні зо ни пам’ят ки, нав ко лиш нє 
се ре до ви ще.

у наш час не об хід ність ос мис лен ня 
куль тур ної спад щи ни обу мов лює пот-
ре бу ак ти ві за ції ді яль нос ті му зей них 
зак ла дів, які пок ли ка ні збе рі га ти на ці-
о наль ні куль тур ні над бан ня, екс по ну-
ва ти їх, під крес лю ю чи при всій різ но-
ма ніт нос ті пам’яток на ці о наль ну 
єд ність.

Чи не на пер шо му міс ці сто ять сьо-
год ні пе ред му зе я ми зав дан ня роз крит-
тя че рез тра ди цій ну куль ту ру ду хов-
но го здо бут ку на ро ду, йо го май бут ньо-
го.

але вже вкот ре зіш тов ху є мо ся із 
не ро зу мін ням йо го тра ди цій но го ду хов-
но го по тен ці а лу, який зда тен гар мо ні зу-
ва ти сто сун ки між ок ре ми ми людь ми, 

наУкове вИданнЯ

музеЇ просто Неба: специфІка збережеННЯ, 
утримаННЯ, популЯризацІЯ та розвиток 
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м. ХодакІвськИй

гру па ми і на ро да ми, за лу ча ти кож но го 
до твор чо- ак тив но го бут тя та ду хов них 
ба гатств на ро ду. Як не гір ко, але про дов-
жу ють ги ну ти без цін ні пам’ят ки на род-
ної куль ту ри, до сі не ос мис лен ні як цін-
нос ті, поз бав лен ні справ жньої опі ки дер-
жа ви.

Наш му зей і ще 5 скан се нів ук ра ї ни 
не в змо зі про де монс тру ва ти всі пам’ят-
ки, які знаходяться по за об лі ком. то му 
вкрай не об хід не їх на у ко ве вив чен ня та 
фік са ція, охо ро на та рег ла мен та ція 
ви ко рис тан ня, а це мож ли во ли ше при 
від по від но му фі нан су ван ні і дер жав ній 
до по мо зі.

Як ві до мо, по льо ві дос лід жен ня, що 
про во дять ся му зе я ми, є ос но вою ін ших 
ро біт: на у ко вої, на у ко во- ек спо зи цій ної, 
фон до вої, рес тав ра цій ної, дже ре ло-
знав чої, і об ме жу ють ся пе ре важ но при-
к лад ни ми проб ле ма ми, ство рен ням 
екс по зи цій, їх ньою те ма ти кою і струк-
ту рою, фі нан со ви ми мож ли вос тя ми, 
бра ком тран спор тних та ін ших тех ніч-
них за со бів.

Наразі пер шо чер го ви ми зав дан ня ми 
скан се нів ук ра ї ни є ін тен си фі ка ція екс-
пе ди цій но- дос лід ниць кої ро бо ти згід но 
прог ра ми дос лід жень на род ної куль ту-
ри НаН ук ра ї ни, в пер шу чер гу ма ло-
вив че них ре гі о нів: сум щи ни, хар ків-
щи ни, ки їв щи ни, пів дня ук ра ї ни, зок-
ре ма до неч чи ни та лу ган щи ни.

пот ре бує оп ра цю ван ня на род на 
куль ту ра на ці о наль них мен шин, що 
ком пак тно про жи ва ють на те ри то рії 
ук ра ї ни, в ре зуль та ті чо го мо жуть бу ти 
ство ре ні му зей ні екс по зи ції.

особ ли во важ ли ви ми є на у ко вий 
підхід до вивчення пе рі о ду геть ман-
щини, який має пер спек ти ву ста ти еле-
мен том екс по зи ції ко заць кої до би.

спіль ні зу сил ля різ них пам’ят коз-
нав чих ус та нов, ок ре мих осіб, які б ви я-
ви ли ба жан ня про во ди ти по льо ві дос-
лід жен ня, а та кож ор га нів дер жав ної 
вла ди, мо жуть ста ти прак тич ним вип-
ро бо ву ван ням у сис те мі ви яв лен ня, 
оцін ки, об лі ку, охо ро ни та му зе є фі ка ції 
па м’яток.

На шим му зе єм і ін ши ми скан се на-
ми ук ра ї ни здо бу то прак тич ний дос від 
на всіх лан ках пам’ят ко о хо рон ної ро бо-

ти – ви яв лен ня пам’яток, на у ко во- ре-
став ра цій ні дос лід жен ня, ви го тов лен ня 
про ек тно- кош то рис ної до ку мен та ції, 
рес тав ра ції, му зе є фі ка ції, збе ре жен ня 
пам’яток ма те рі аль ної куль ту ри: 
до слід жен ня, фік са ція, від нов лен ня та 
про па ган да ду хов них над бань у влас-
них екс по зи ці ях та нав чаль них зак ла-
дах, у ін ших осе ред ках.

від зна ча є мо зни жен ня рів ня на у ко-
во- рес тав ра цій них ро біт що до пам’яток 
на род но го бу дів ниц тва, яким і ра ні ше 
при ді ля ла ся не на леж на ува га. Нап ри к-
лад, для рес тав ра ції де рев’яної зруб ної 
або кар кас ної бу дів лі й не ви ма га ло ся 
рес тав ра то рів ви со кої ква лі фі ка ції, 
тож їх ніх то не го ту вав.

Як пра ви ло, здіб ні майс три з ро зу-
мін ням спра ви са мо туж ки вив ча ли 
ме то ди спо руд жен ня і від нов лен ня конс-
трук цій, при йо ми пе рек рит тя да ху 
то що.

про те у зв’яз ку з еко но міч ною 
не ста біль ніс тю під роз ді ли та ких спе ці-
а ліс тів за не па ли. ква лі фі ко ва ні про фе-
сі о на ли бу ду ють па ла ци для “па нів но го 
кла су” або змі ню ють фах, чи по да ють-
ся на за ро біт ки в ін ші кра ї ни.

Над зви чай но не об хід не ста біль не 
дос тат нє дер жав не фі нан су ван ня і від-
нов лен ня при му зе ях пов но цін них рес-
тав ра цій них служб. ок рім то го, є пот-
ре ба в під го тов ці нав чаль ни ми зак ла-
да ми спе ці а ліс тів- рес тав ра то рів на род-
ної ар хі тек ту ри. тіль ки для скан се нів в 
ук ра ї ні що річ но не об хід но 20–25 та ких 
про фе сі о на лів.

На галь ною пос тає проб ле ма збе ре-
жен ня іс то рич но го при род но го се ре до-
ви ща в му зе ях і нав ко ло них. 

зо се ре ди мося на ки їв сько му скан-
се ні. уні каль не іс то ри ко- при род ни че 
се ре до ви ще му зею і при лег лих до ньо го 
знач них те ри то рій за раз зна хо дять ся у 
ка тас тро фіч но му ста ні – на пів дні по бу-
до ва на тю тю но ва фаб ри ка, ви ки ди якої 
сис те ма тич но от ру ю ють по віт ря; здій-
сню ють ся чис лен ні спро би при ват ної 
жит ло вої за бу до ви та спорудження 
ав то зап рав них ком плек сів. Із пів ден но-
го схо ду роз ши рю єть ся місь ке кла до-
ви ще без вра ху ван ня са ні тар них норм і 
гід ро ло гіч них умов. Че рез від сут ність 
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кош тів не від се ля ють ся жи те лі се ла, 
що про жи ва ють на те ри то рії му зею, не 
фі нан су єть ся уря до ва прог ра ма що до 
від тво рен ня втра че них пам’яток та 
ре конс трук ції го лов но го вхо ду му зею.  
у груд ні 2005 р. зат вер дже ні ме жі зо ни 
охо ро ни му зею, що охоп лю ють ти ся чі 
гек та рів зем лі – ла сих шма точ ків для 
“но вих” ук ра їн ців.

Із пер ших ро ків ство рен ня скан-
сену йо го ко лек тив сві до мо про тис то яв 
вуль гар но- со ці о ло гіч ним трак ту ван-
ням в оцін ці на род ної куль ту ри, ви хо-
див з уяв лень про не пе ре січ ний ду хов-
ний зміст пам’яток, єд ність ду хов ної і 
матері аль ної куль ту ри. по до ла но 
за бо ро ни до ку мен таль но го від тво рен-
ня об ря дів че рез на яв ність у них сак-
раль них еле мен тів, від нов ле но хрис-
ти ян ські зви чаї та об ря ди. здій сни ла-
ся дав ня мрія. від рес тав ро ва но всі 
цер кви в му зеї.

та кож від мі не на вуль гар но- пре тен-
зій на прак ти ка ве ден ня екс кур сій ної і 
лек цій ної ро бо ти. у му зеї про во дить ся 
му зе є фі ка ція на род них об ря дів, тру до-
вих про це сів, де монс тра ції на род них 
ре ме сел, ет ног ра фіч ні яр мар ки, фоль-
клор ні свя та, вша ну ван ня пам’ят них 
дат. 

зрос та ють мас шта би ет ног ра фіч но- 
кон суль та тив ної ро бо ти, вис віт лен ня 
на род ної куль ту ри за кор до ном.

про те сьо год ні пе ред му зе я ми пос-
тають і та кі проб ле ми, як куль тур на 
са мо бут ність, кри за міст і не об хід ність 
пе рег ля ду на ці о наль них прі о ри те тів. 
Не об хід но так ор га ні зо ву ва ти і вдос ко-
на лю ва ти ро бо ту, щоб во на від по ві да ла 
пот ре бам сус пільс тва, об ді ле но го в 
куль тур но му від но шен ні. зви чай но, 
зби ра ти і екс по ну ва ти пам’ят ки на род-
ної ма те рі аль ної куль ту ри ду же важ-
ли во й не об хід но. вод но час му зеї по вин-

ні ста ти іні ці а то ра ми но во го в со ці аль-
но му і куль тур но му жит ті. Нам пот ріб но 
скон цен тру ва ти ува гу на пам’ят ках, 
до ку мен тах і роз по ві дях но сі їв ет ніч ної 
пам’яті, що доз во лить кра ще зро зу мі ти 
су час ність, при ви ти лю дям від чут тя 
при чет нос ті до іс то рії сус пільс тва і йо го 
са мо бут нос ті.

за раз му зеї пе ре жи ва ють кад ро ву 
кри зу. Низь ка за ро біт на пла та, склад-
ність за хис тів ди сер та цій, со ці аль на 
не за хи ще ність, жеб раць ке пен сій не 
за без пе чен ня пе реш код жа ють прип-
ли во ві мо ло ді в такі заклади.

у свої 35 ро ків наш музей, як і всі 
ін ші подібні, пе ре жи ває склад ний 
пері од. про те за ли ша єть ся по су ті 
не з мін ним до то го ча су, по ки бу де 
пов’я за ний із жит тям лю дей.

На ми зроб ле но пер ші спро би ре а лі-
за ції прог ра ми “тра ди цій ний ком плекс 
се ла” у спів пра ці зі спіл кою спри ян ня 
зе ле но му ту риз мо ві, дер жав ною 
ту рис тич ною ад мі ніс тра ці єю, мі ніс-
терс твом аг рар ної по лі ти ки та об лас ни-
ми дер жад мі ніс тра ці я ми шля хом про-
ве ден ня вис та вок- яр мар ків сіль сько го 
зе ле но го ту риз му “ук ра їн ське се ло 
зап ро шує”. про те й тут бра кує за ко но-
дав чої ба зи, від сут ня фі нан со ва під-
трим ка дер жа ви, що ро бить не мож ли-
вим роз кри ти в пов ній мі рі мож ли вос ті 
се лян.

ба га то лю дей хо чуть зна ти яко мо га 
мож на біль ше про се бе, про свої іс то рію 
і се ре до ви ще, а та кож про на ро ди, які 
на се ля ють ін ші зем лі, про їх куль ту ру, 
зви чаї. 

ми ввій шли в тре тє ти ся чо літ тя, яке 
пот ре бує від кож но го ак тив них та рі шу-
чих дій. аби ви жи ти і впли ва ти на фор-
му ван ня но вих куль тур них цін ностей, 
не об хід но за лу ча ти до сво єї ді яль нос ті 
ши ро кі верс тви на се лен ня.

мУЗеЇ просто неба: спецИФІка ЗбереженнЯ, УтрИманнЯ, попУлЯрИЗацІЯ та роЗвИток
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наУкове вИданнЯ

му зей ет ног ра фії та ху дож ньо го 
про мис лу Інс ти ту ту на ро доз навс тва 
НаН ук ра ї ни – один з не ба га тьох 
етног ра фіч них му зе їв на те ре нах на шої 
дер жа ви, ба га та скар бни ця пам’яток 
тра ди цій ної по бу то вої куль ту ри та 
на род ної твор чос ті ук ра їн ців, а та кож 
зраз ків де ко ра тив но- у жит ко во го мис-
тец тва на ро дів сві ту.

Іс то рія му зею ся гає ос тан ньої чвер ті 
хІх ст., ча су зас ну ван ня двох ве ли ких 
му зей них осе ред ків у льво ві – місь ко го 
про мис ло во го му зею та му зею На у ко-
вого то ва рис тва іме ні т. г. Шев чен ка. 
во ни ві діг ра вали знач ну роль у зби ран-
ні, збе ре жен ні та по пу ля ри за ції тво рів 
на род но го де ко ра тив но- у жит ко во го 
мис тец тва, роз вит ку ет ног ра фіч ної та 
мис тец твоз нав чої на ук.

місь кий про мис ло вий му зей бу ло 
ство ре но в 1874 р. з ме тою спри ян ня 
роз вит ко ві ху дож ніх про мис лів на 
га лиць ких зем лях. у 1939 р. від бу ла ся 
ре ор га ні за ція цьо го зак ла ду в му зей 
ху дож ньо го про мис лу мі ніс терс тва 
куль ту ри урср. про тя гом 1939 – 
1940 рр. у му зеї зіб ра ли екс по на ти 
ба га тьох на ці о на лі зо ва них збі рок. 
та ким чи ном, на по чат ку 1941 р. в йо го 
фон дах на ра хо ву ва лося більш ніж 
22 тис. екс по на тів та 10 тис. оди ниць 
книж ко во го ар хі ву.

му зей На у ко во го то ва рис тва іме ні 
т. г. Шев чен ка (да лі – му зей НтШ) 
був зас но ва ний у 1895 р. за іні ці а ти вою 
ет ног ра фіч ної ко мі сії НтШ. ком плек-
ту ван ню йо го ет ног ра фіч ної збір ки 
знач ною мі рою спри я ли ві доз ви, з яки-
ми звер та ли ся до гро мад ськос ті м. гру-
шев ський, І. фран ко, в. гна тюк та ін. 
ді яль ність му зею бу ла пе рер ва на в 
1939 р. піс ля роз пус ку На у ко во го то ва-
рис тва іме ні т. г. Шев чен ка. йо го ж 
ет ног ра фіч ні ко лек ції ста ли ос но вою 
ор га ні зо ва но го в 1940 р. дер жав но го 

ет ног ра фіч но го му зею, який у 1945 р. 
став час ти ною аН урср.

піз ні ше, в 1951 р. му зей ху дож ньо-
го про мис лу та дер жав ний ет ног ра фіч-
ний му зей об’єд на ли в дер жав ний 
му зей ет ног ра фії та ху дож ньо го про-
мис лу, який роз міс ти ли в при мі щен ні 
ко лиш ньої га лиць кої ощад ної ка си 
(пр. сво бо ди, 15), де цей му зей зна хо-
дить ся і за раз. сьо год ні це знач ний 
центр на у ко вої, прос віт ниць кої та 
куль тур но- ос віт ньої ро бо ти, йо го фон-
ди на ра хо ву ють приб лиз но 83 тис. 
пам’яток 1.

фонд на род ної іг раш ки на лі чує біль-
ше ти ся чі екс по на тів поч. хх ст. май же 
з усіх ре гі о нів ук ра ї ни, а та кож із поль-
щі, ро сії, лит ви, фран ції, Шве ції, фін-
лян дії та ін ших кра їн. пере важ на час-
ти на їх – із за хід ної укра ї ни. ори гі-
наль ні іг раш ко ві ком по зи ції ви го тов ля-
лися із най різ но ма ніт ні ших ма те рі а лів: 
гли ни, де ре ва, скла, фар фо ру, па пе ру, 
дро ту, со ло ми, ло зи, ро го зи, тка ни ни, 
си ру тощо. 2

у збір ці іг ра шок му зею пе ре ва жа-
ють дві гру пи: де рев’яні та ке ра міч ні. 
де рев’яну іг раш ку в ук ра ї ні ви роб ля-
ли там, де був по ши ре ний де ре во об роб-
ний про ми сел. од ним з най біль ших 
та ких цен трів є Яво рів львів ської обл., 
де ще в 1886 р. бу ло ство ре но за бав кар-
ську шко лу 3. в 70–80 рр. хх ст. фон ди 
му зею по пов ни лись іг раш ко ви ми ком-
по зи ці я ми та ла но ви тих яво рів ських 
майс трів в. прий ми, с. тин ди ка та 
м. фе рен ца.

ці ка вим роз ді лом мис тец тва гли ня-
ної іг раш ки є ма ла зо о мор фна де ко ра-
тив на плас ти ка. во на пред став ле на в 
му зеї ком по зи ці я ми з вер шни ка ми із 
с. куль чин во лин ської обл., які роз пи са-
ні ан го ба ми; фі гур ка ми каз ко вих ве лич-
них пав, па пуг, ін дю ків, бі лок, гра ві йо ва-
ни ми та пок ри ти ми світ ло- ко рич не вою 

проблеми ІдеНтифІкацІЇ украЇНськоЇ НародНоЇ 
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по ли вою (Ір жа, поль ща), а та кож фі гур-
ка ми пта хів та лі со вих зві рів (ро сія).

по ряд з ро бо та ми не ві до мих іг раш-
ка рів де монс тру ють ся і ви ро би зна них 
майс трів. різ но ма ніт ніс тю сю же тів, 
плас тич ною ви раз ніс тю, ори гі наль ніс-
тю за ду му ви різ ня ють ся чис лен ні (в 
му зеї їх по над 30 оди ниць, 1962 р. ви ко-
нан ня) те ра ко то ві ком по зи ції о. Ши ян з 
оде си: “та нок”, “три риб ки”, “ба ра-
бан”, “ос лик”, “ба ри ня”, “ба бу ся з 
ку роч ка ми” та ін. – ось ре зуль тат спос-
те ре жень за при ро дою за бав кар ки, її 
сво є рід ний стиль, який ха рак те ри зує 
жан ро вий нап ря мок у іг раш ці. гро тес-
ко ви ми те ра ко то ви ми ком по зи ці я ми 
(біль ше 20-ти, 1986 р. ви ко нан ня) – 
“дру зі”, “ко ник”, “ко ро ва”, “лі ни вий 
кіт”, “пе сик в цир ку” та ін. – пред став-
ле ний у му зеї л. Ни ки тюк із хмель-
ниць ка. плас ти ка й тон ке від чут тя 
ко льо ру при та ман ні ма йо лі ко вим ро бо-
там майс тра із ки є ва о. же лєз ня ка.

за га лом, усі іг раш ки мож на по ді ли-
ти на ру хо мі та не ру хо мі. 

до ру хо мих яво рів ських іг ра шок 
(1912–1913 рр.) на ле жать: ко ник або 
гру па ко ни ків, віз ки, дер ка чі, пташ ки, 
а та кож чай ний та сто ло вий ком плек-
ти, скрип ки, мі ні а тюр ні меб лі, бом бет-
лі, ліж ка, ко лис ки, прик ра ше ні яск ра-
вим рос лин ним ор на мен том. так, у 
1950 р. до му зею на дій шов ви го тов ле-
ний у Яво рів сько му р-ні чай ний сер віз 
на 20 пер сон 4. Із ці єї ж міс це вос ті до 
збір ки пот ра пи ли два сто ляр ні іг раш-
ко ві ви ро би (1949) – ди тя чі ав то мо біль 
та трам вай 5. 

улюб ле ним пер со на жем іг раш ка ря 
в. прий ми був ко ник, ви ко рис то ву ю чи 
тра ди цій ну си лу ет ну фор му яко го, автор 
спро міг ся ство ри ти різ но ма ніт ні ком по-
зи цій ні ва рі ан ти. ко ник при во дить ся у 
рух пос ми ку ван ням мо туз ки, що крі-
пить ся до ос но ви. май стер щед ро роз-
пи су вав свої ви ро би яск ра ви ми ані лі но-
ви ми фар ба ми ма ли но во го, зе ле но го і 
жов то го ко льо рів, ви ко рис то ву ю чи 
ха рак тер ні для сво єї міс це вос ті мо ти ви 
(“вер бів ка”, “ка чеч ка” тощо). ру хо ми ми 
пташ ка ми, а та кож то че ни ми фі гур ка ми 
пред став ле на твор чість м. фе рен ца 
(“зо зу ля на ко ле сах”). ав тор ба га то фі-

гур них сю жет них ком по зи цій с. тин дик 
увів но ві при йо ми в роз пис (“друж ба 
ді тей з пта ха ми”, “ле ле ки”). у му зей-
ній збір ці є гра під наз вою “лиш ка”, 
по да ро ва на р. ба ри ля ком із ра де хів-
сько го р-ну львів ської обл. до му зею 
НтШ во на на дій шла в 1926 р., а вже піз-
ні ше бу ла пе ре да на му зею ет ног ра фії 
та ху дож ньо го про мис лу ІН НаН ук ра-
ї ни. скла да єть ся “лиш ка” з 15 де рев’яних 
час ти нок, які при во дять ся у рух під ки-
дан ням до го ри (де таль ні ша інс трук ція 
міс тить ся у кни зі) 6.

ди тя чі ли жі теж на ле жать до ру хо-
мо го ви ду іг ра шок і вва жа ють ся за со-
бом пе ре су ван ня. во ни скла да ють ся із 
де рев’яних те са них брус ків, до яких 
зни зу крі пить ся ме та ле вий гру бий дріт; 
із бо ків зна хо дить ся шну рів ка для 
прив’язу ван ня но ги 7.

знач на час ти на екс по на тів бу ла 
пе ре да на му зею НтШ ет ног ра фіч ною 
сек ці єю ок руж но го від ді лу в сня ти ні 
това рис тва “вза єм на по міч га лиць ких і 
бу ко вин ських учи те лів та учи те льок” 
у 1912 р. На жаль, біль шість екс по на тів 
не збе рег лись. се ред них – різ но ви ди 
ру хо мої іг раш ки: сіль сько гос по дар ський 
ре ма нент, мі ні а тюр ний по суд, дер ка чі, 
хо лод ці то що. 

дер ка чі, що збе рі га ють ся у фон ді, є 
зраз ка ми ру хо мої та ути лі тар ної іг раш-
ки. де рев’яні фур ка ла і та рах каль ця із 
с. ка лі на і с. длу жок хмель ниць кої обл. 
на ле жать до най дав ні ших екс по на тів 
збір ки.

до по ши ре но го ти пу лем ків ських 
за ба вок мож на за ра ху ва ти дер ка чі – 
“роб ча ли”, “тур кот ки”, “трай кот ки” 
і ін. ви го тов ля ли їх із ок ре мих ви рі за-
них з де ре ва час тин, за ви нят ком ру хо-
мих де та лей – шес тер ні (“триб ка”) та 
бу ко вої плас тин ки (“кле поч ки”) 8.

у му зеї є і не ру хо мі де рев’яні іграш-
ки: близь ко 10-ти не ве лич ких зоомор-
фних ком по зи цій тех ні кою круг ло го 
різь блен ня ви го то вив у 1933 р. в. вій то-
вич у лем ків щи ни; сі мейс тво ля льок та 
пта хів, змайс тро ва них у Яво рів сько му 
р-ні; прик ра си на ялин ку і ряд ін ших 
екс по на тів.

до ви ду ру хо мих ке ра міч них ди тя-
чих ви ро бів мож на від нес ти мі ні а тюр не 
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на чин ня, яке є про то ти пом до рос ло го 
по су ду. майс три ня г. цві лик (с. ко сів 
Іва но- фран ків ської обл.) з не а би я кою 
лю бов’ю прик ра си ла свої ви ро би рос-
лин но- ге о мет ри зо ва ни ми ор на мен-
таль ни ми мо ти ва ми ко рич не во- зе ле-
них, у вкрап лен ням жов то го, ко льо рів. 

Не об хід но заз на чи ти, що ке ра міч-
на іг раш ка зде біль шо го на ле жить до 
не ру хо мої іг раш ки, то ді як де рев’яна – 
нав па ки.

у му зеї збе рі га ють ся гли ня ні іграш-
ки, які зараховують до не ру хо мих, а 
то му вони мо жуть бу ти наб ли же ни ми 
до скуль птур ної плас ти ки. про це яви-
ще пи сав, зок ре ма, о. Най ден 9. ці ка-
вою є час ти на збір ки, в якій зна хо дять-
ся екс по на ти із зоб ра жен ням жаб ки, 
ко ро ви, чап лі, ко гу та, мі ні а тюр ний 
по суд. біль шість цих ви ро бів де ко ро-
ва ні зе ле ною по ли вою. а пот ра пи ли в 
му зей во ни в 1937 р. як по да ру нок від 
кос тя Ши роць ко го 10. 

Чис лен ну гру пу ке ра міч них іг ра шок 
скла да ють дво- або триз ву ко ві свис тун-
ці, пе ре важ но зо о мор фно го ти пу. Як ві до-
мо, світ тва рин та пта хів у слов’янсь кій 
мі фо ло гії ві діг ра вав знач ну роль. свис-
тун ці, які від тво рю ва ли дзвін кі зву ки, 
бу ли сво є рід ним обе ре гом ди ти ни. зок-
ре ма, при вер та ють ува гу ва рі ан ти у виг-
ля ді го лу ба, пів ни ка, вер шни ків (1932 р.) 
із с. ка ла га рів ка тер но піль ської обл.; у 
виг ля ді ко ни ка, ку роч ки, ба ран ця із 
с. виш нів ця та с. ку нин ця тер но піль-
ської обл. всі во ни ви різ ня ють ся плас-
тич ною де ко ра тив ніс тю, час тко во прик-
ра ше ні по лив кою. сво є рід ни ми є свис-
тун ці із с. ста ра сіль львів ської обл., що 
ма ють ори гі наль ну фор му: жін ки з ди ти-
ною, ко лис ки, гус ки то що.

до му зич ної де рев’яної іг раш ки 
на ле жать со піл ки. Нап рик лад, лем-
ків ські со піл ки, як зга дує т. кар пі як, 
ви то чу ва ли по- різ но му: ко рот кі, дов гі, 
груб ші, то нень кі, з рів ни ми глад ки ми 
по вер хня ми та прик ра ше ні ви па лю-
ван ням 11.

тож мож на зро би ти вис но вок, що 
іграш ка мо же бу ти зву ко ва та без звуч-
на.

для іден ти фі ка ції пев них екс по на-
тів, ок рім пев ної лі те ра ту ри, не об хід-

ним є і ві зу аль не дос лід жен ня їх як у 
му зе ях на шої дер жа ви, так і за кор до-
ном. Нап рик лад, у му зеї ет ног ра фії та 
ху дож ньо го про мис лу ІН НаН ук ра ї ни 
збе рі га ють ся екс по на ти, ві до мі та кож у 
збір ках дер жав но го му зею ук ра їн сько-
го на род но го де ко ра тив но го мис тец тва. 
ок ре мі зраз ки, ви го тов ле ні у ві до мих 
сві то вих цен трах ке ра міч но го ви роб-
ниц тва (зок ре ма, в м. Ір жа, поль ща), 
збе рі га ють ся як у на ших фон дах, так і 
в ра до мишль сько му му зеї се ла. та кож 
у на шо му му зеї є іг раш ки, ви го тов ле ні 
з віль хо во го де ре ва та яли ці в с. Ін же-
вен’є кур сан сько го р-ну там бов ської 
обл. ке ра міч ні фі гур ки жін ки, вер шник 
на ко ні, ін дич ка з дво ма ін ди ча та ми, 
ін дик- птах на дій шли в 1950 р. з пос тій-
ної вис тав ки ди тя чої іг раш ки мі ніс-
терс тва ос ві ти. Іг раш ки де ко ро ва ні яск-
ра ви ми чер во ною, си ньою, зе ле ною 
фар ба ми на бі ло му тлі 12.

дже ре лом для дос лід жен ня фон до-
вої збір ки іг раш ки му зею та кож 
можуть бу ти ар хів ні да ні. так, ін фор-
ма цію про ди тя чий по суд та різ но ма-
ніт ний тва рин ний іг раш ко вий світ 
м. луць ка во лин ської обл., їх де кор, 
фор ми по чер пу є мо із ар хів них за пи сів 
та за ма льо вок 13. а та кож є згад ка про 
де рев’яні са ноч ки (1948 р.) із м. луцьк 
та ба га то ін ших ві до мос тей. На жаль, 
час ти на цих ре чей не збе рег лася, про те 
це вже пев на мож ли вість діз на ти ся 
біль ше про іг раш ку 14.

ко лек ція му зею є ці ка вою для дос-
лід ни ків на род но го мис тец тва і тра ди-
цій ної куль ту ри. для вив чен ня йо го 
фон до вої збір ки при хо дять уч ні та вик-
ла да чі львів сько го ко лед жу ім. І. тру-
ша та львів ської ака де мії мис тецтв. 
во ни оп ра цьо ву ють ма те рі ал та від сте-
жу ють прин ци пи ви го тов лен ня на род-
ної іг раш ки. де я кі екс по на ти є об’єк том 
на у ко во го ін те ре су мо ло дих на у ков ців 
ІН НаН ук ра ї ни, зок ре ма про ук ра їн-
ську тра ди цій ну іг раш ку на пи са ла 
ди сер та цію на у ко вий спів ро біт ник ІН 
НаН ук ра ї ни л. ге рус.

у жов тні 2002 р. на ба зі на шо го 
музею про хо див на у ко вий се мі нар 
Юнаць ко го цен тру твор чої мо ло ді, що 
спри яв об мі ну ін фор ма ці єю про стан 
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су час ної ди тя чої іг раш ки, а та кож тут 
бу ли про де монс тро ва ні зраз ки тра ди-
цій ної на род ної іг раш ки.

для по пу ля ри за ції на род ної тра ди-
цій ної іг раш ки му зей не од но ра зо во 
про во див вис тав ки як у нас, так і по за 
ме жа ми ук ра ї ни: в поль щі в 1998 р. під 
час поль сько го фес ти ва лю ди тя чої 
твор чос ті та у фран ції (каль мар) у 
1999 р. під час свят ку ван ня днів ук ра-
їн ської куль ту ри. у фон ді іг раш ки про-
дов жу єть ся зби раль ниць ко- по пу ля ри-
за тор ська ро бо та, яка має ве ли кі пер-
спек ти ви й сьо год ні, і в май бут ньо му.
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проблемИ ІдентИФІкацІЇ УкраЇнськоЇ народноЇ ІграШкИ

типи НародНих сороЧок гетьмаНських земель 
лІвобережжЯ 

Ãàëèíà Øàôðàíñüêà (ì. Êè¿â) 

1. ÂÑÒÓÏ

зби ра ю чи по льо ві ма те рі а ли, дос лід-
жу ю чи му зей ні ко лек ції со ро чок, а 
та кож вив ча ю чи різ ні лі те ра тур ні дже-
ре ла, ми по мі ча є мо, на пер ший пог ляд, 
па ра док саль не яви ще. з од но го бо ку – 
роз ма їт тя і нес хо жість тих со ро чок між 
со бою, а з дру го го – сво є рід ний кон сер-
ва тизм, май же ціл ко ви та нез мін ність 
крою та оз доб лен ня, при та ман ні да ній 
міс це вос ті й ча со ві.

уя ві мо со бі: як би одяг ну ти лю дей у 
всі ті со роч ки, що збе рі га ють ся у ху дож-
ніх, кра єз нав чих, іс то рич них му зе ях та 
скан се нах ки є ва, льво ва, Чер ні го ва, 
Іва но- фран ків ська, Чер кас, пе ре яс лав-
 хмель ниць ко го, ко ло миї, уж го ро да, 
Чер нів ців, луць ка, пол та ви, лу ган ська, 
ро мен, дніп ро пет ров ська, сум та ін., то 

ут во ри ла ся б фан тас тич на фе є рія ко льо-
рів, ор на мен тів і фа со нів – сво є рід ний 
ве ли чез ний яск ра вий бу кет кві тів різ-
них ви дів, але од но го ро ду крас но го, 
ро ду прек рас но го – ук ра їн сько го.

та ви ник ло та ке роз ма їт тя не од но-
часно і не всю ди. Що до міс це вих ти пів 
со ро чок, то на на ших іс то рич них зем-
лях їх на ра хо ву єть ся більш, ніж пів сот-
ні. а що до узо рів, то їх важ ко зіб ра ти 
всі на віть у од но му се лі. Не мож ли во й 
ос та точ но сис те ма ти зу ва ти, уза галь ни-
ти їх наз ви, бо во ни бу ли від мін ни ми в 
різ них міс це вос тях.

різ ни ця у куль ту рі, одя зі, зок ре ма в 
со роч ках, пов’яза на пе ре дов сім з іс то-
ри ко- ге ог ра фіч ни ми ме жа ми. це від-
дав на за у ва жи ли дос лід ни ки- на ро доз-
нав ці. пись мен ник і ет ног раф Яків го ло-
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г. ШаФранська

ваць кий під час по до ро жі по кар па тах 
у 1841 р. за но ту вав: “Як тіль ки змі ню-
єть ся ге ог ра фіч не по ло жен ня, змі ню-
ють ся і зви чаї, одяг та мо ва”.

при род ни ми пе реш ко да ми для вза є-
мин між ок ре ми ми ро да ми, пле ме на ми, 
гру па ми, на ро да ми бу ли ве ли кі вод ні 
ба сей ни та гір ські хреб ти, неп ро хід ні 
бо ло та та лі со ві ма си ви. в ос нов но му, ці 
при род ні ру бе жі піз ні ше виз на ча ли й 
дер жав ні кор до ни. ук ра ї ні та ких меж 
не бра ку ва ло. са ме во ни зу мо ви ли фор-
му ван ня ос нов них ет ніч них груп на її 
су час ній те ри то рії та їх ню мов но- куль-
тур ну стро ка тість. це явище відбилося і 
на зви ча ях та об ря дах у ок ре мих ет но-
ре гі о нах, пам’ят ках на род но го по бу ту, а 
особ ли во на ти пах на род но го вбран ня.

про ті ка ю чи че рез усю ук ра ї ну з пів-
но чі на пів день, річ ка дніп ро роз ді ляє 
ши ро ким вод ним кор до ном кра ї ну на дві 
час ти ни: пра во бе реж ну і лі во бе реж ну. 
І це не прос то фі зи ко- ге ог ра фіч не роз-
ме жу ван ня те ри то рії. про тя гом усі єї 
іс то рії на шу віт чиз ну по цій ме жі роз-
ти на ли нав піл су сід ні дер жа ви – і з 
за хо ду, і зі схо ду, і з пів дня, і з пів но чі.

у різ ні іс то рич ні епо хи зем лі пра во-
бе реж жя ук ра ї ни при ваб лю ва ли поль-
щу, лит ву, угор щи ну, Че хію, авс трію, 
ру му нію, мол до ву. лі во бе реж жя біль-
ше, ніж три сто літ тя, вхо ди ло як ок ре-
мий “юго- за пад ный край”, або ма ло ро-
сія, до скла ду ро сій ської ім пе рії. хо ча 
про тя гом пев но го іс то рич но го пе рі о ду 
(дру га по л. хVІІ – хVІ ІІ ст.) лі во бе реж-
на ук ра ї на досягла від нос ної са мос тій-
нос ті і роз кві ту як дер жа ва ав то ном на, 
ві до ма під наз вою геть ман щи на.

та ке дер жав но- на ці о наль не роз ме-
жу ван ня упро довж сто літь не мог ло не 
поз на чи ти ся не ли ше на со ці аль но- по лі-
тич но му жит ті, а й на ма те рі аль ній 
куль ту рі ук ра їн ців, не від би ти ся на їхній 
мо ві й на їх ніх упо до бан нях. І чи не най-
по міт ні ші та кі від мін нос ті в одя зі.

пра во бе реж ний тип со роч ки ра зю че 
від різ няв ся від лі во бе реж но го як за кро-
єм, так і за оз доб лен ням. зда єть ся, са ме 
від ча сів геть ман щи ни чіт ко ви ма льо ву-
єть ся стиль і ко ло рис ти ка ук ра їн сько го 
на род но го вбран ня і, зок ре ма, виг ляд 
со роч ки та кої, якою ми її зна є мо сьо год-

ні.
Най дав ні ші з ук ра їн ських со ро чок, 

що збе рег ли ся до цьо го ча су, да ту ють ся 
ли ше ос тан ньою чвер тю хІх ст. та й 
та ких – оди ни ці. ад же тка ни на – це не 
гли на, не ме тал і на віть не де ре во. во на 
най враз ли ві ша до згуб ної дії ча су. та 
крій, шви, ві зе рун ки, ком по зи ція і ко льо-
ри за ли ша ли ся ар ха їч ни ми і тра ди цій-
ни ми в кож но му ет но ре гі о ні до се ре ди ни 
хх ст. це ті конс трук тив ні еле мен ти, які 
тво рять об раз і стиль та зав дя ки яким 
роз різ ня ють ся ло каль ні ти пи по діб но до 
то го, як роз піз на ють ся за зрос том, хо дою, 
ко льо ром очей чи тем бром го ло су ок ре мі 
люд ські сім’ї чи ро ди.

у кін ці хVІ ІІ ст. Чер ні гів ська гу бер-
нія ма ла у сво їх ад мі ніс тра тив них 
ме жах, крім су час ної об лас ті, на пів но-
чі ще й ста ро дуб ський і глин ський 
по ві ти (ни ні те ри то рія ро сії), на пів ніч-
но му схо ді – ко но топ ський, кро ле вець-
кий, глу хів ський су час ні р-ни, се ре ди-
но- буд ський і Шос ткин ський по ві ти 
(ни ні сум ська обл.), а на пів дні – су час-
ні бро ва ри ки їв ської обл., а та кож дар-
ни цю і та кі зна йо мі нам наз ви ко лиш ніх 
сіл, що ста ли те пер сто лич ни ми мік ро-
ра йо на ми – поз ня ки, осо кор ки, тро є-
щи на.

2. ÎÑ ÍÎÂ ÍÈÉ çÌ²ÑÒ

à) ×åð í³ ã³â ñüê³ çåì ë³
у цьо му роз ді лі, спи ра ю чись на 

зраз ки на род них со ро чок, зро би мо 
спро бу, з од но го бо ку, прос тежити, уза-
галь ни ти спіль ні їх оз на ки, а з дру го го 
– кон кре ти зу ва ти, тоб то точ ні ше виз-
на чи ти їх ок ре мі ти пи в пев них міс це-
вос тях, ви хо дя чи не з су час них ад мі-
ніс тра тив но- те ри то рі аль них струк тур, 
а з ко лиш ньо го по ді лу на зем лі, по ві ти, 
на яких фор му ва ли ся ці зраз ки.

тож – про тип лі во бе реж ний. у пе ре-
важ ній біль шос ті та кі со роч ки до діль ні, 
іно ді до під точ ки. Ши ті в три піл ки 
ши ри ною до 50 см, рід ше – у дві ши ри-
ною 70 см; з від нос но гли бо ким не оз доб-
ле ним па зуш ним ви рі зом по се ре ди ні, із 
круг лим ви ко том дов ко ла шиї, гус то 
приз би ра ним че рез чис ни цю під ву зень-
ку об шив ку; з дов гим ру ка вом до об шив-
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ки або ву зень кої чо хол ки, який май же 
всю ди при ши вав ся приз бо ре ни ми пух-
ли ка ми (ко ло доч ка ми) до ус тав ки. але в 
пів ніч них ра йо нах ус тав ки іно ді й під-
кро ю ва ли ся, тоб то імі ту ва ли ся, бу ли 
ціль нок рій ни ми, а не від різ ни ми. по діл-
ки в со роч ках ши ро кі, бар вис то оз доб-
ле ні, час то зроб ле ні у виг ля ді зуб чи ків, 
що свід чить про зви чай вис тав ля ти їх 
з-під по яс но го одя гу – ра ні ше плах ти, а 
по тім ряс ної спід ни ці.

ви ко нан ня (і по шив, і оз доб лен ня) 
без до ган не, шля хет не. цьо му на да ва-
ло ся ве ли ко го зна чен ня, не мен шого, 
ніж са мо му нав чан ню пев но го стіб ка. 
то му час то на де я ких со роч ках не мож-
на від ра зу роз піз на ти ли цьо вий бік і 
зво рот ний. то ді вже до во дить ся шу ка-
ти зшив ний пруг! це все те, що спо рід-
нює чер ні гів ські со роч ки з усім лі во бе-
реж ним под ніп ров’ям, зок ре ма із пол-
тав сько- сло бо жан ськи ми зраз ка ми.

усі де та лі крас но мов но в ка зу ють 
нам на те, що це са ме та кі со роч ки, які 
по зи ча ла ку ма з на род ної піс ні:

з ши ро ки ми ру ка ва ми,
з ви ши ти ми по до ла ми.

та ось їх нє оз доб лен ня по міт но від-
різ ня єть ся. І як що пол тав щи на, за 
образ ним вис ло вом ми ко ли го го ля, – 
це най за паш ні ша квіт ка ук ра ї ни, то 
Чер ні гів щи на – це яск ра ва її сес тра. за 
на ши ми спос те ре жен ня ми, тут ви ма-
льо ву ють ся кіль ка ти пів со ро чок, 
що най мен ше два над цять– три над цять. 
тож спро буй мо їх опи са ти. 

у цен траль ній і пів ден ній Чер ні гів-
щи ні най по ши ре ні ши ми бу ли со роч ки, 
у яких по ру ка ву ви ши вав ся ві зе ру нок, 
ві до мий майс три ням як “хміль” або 
“чер ні гів ська бе різ ка”. це в’юн ка гіл ка 
че рез усю дов жи ну ру ка ва у три, п’ять, 
а то й сім ря дів. во на мог ла пну ти ся 
уго ру плав но, ок руг ло, а іно ді ма ла виг-
ляд ла ма ної, і то ді її так і на зи ва ли 
“ла ма на гіл ка”. та ко го ти пу рос лин ні 
узо ри ши ли ся пе ре важ но бі лим по бі ло-
му тех ні кою лі чиль ної, або ра хун ко вої, 
гла ді. пліч ка в та ких со роч ках роз ши-
ва ли ся гус тим ге о мет рич ним ор на мен-
том “у клин ці” або “слив ки”, ши ро ка 

сму га яко го об рам лю ва ла ся, як кар ти-
на, ву зень кою рів ною стрі чеч кою вни зу 
і вго рі ком по зи ції. Час то ця тех ні ка 
по єд ну ва ла ся із ви ко лю ван ням.

Не мож на сплу та ти з будь- я ки ми 
інши ми чер ні гів ські со роч ки з гус ти ми 
сму га ми (стро ка ми) рос лин но го або ге о-
мет рич но- рос лин но го ор на мен ту, роз-
та шо ва ни ми впо пе рек ру ка ва дво ма– 
трьо ма па ра лель ни ми ря да ми: пер ша 
сму га про ля га ла по ни зу пліч ка, дру га 
– вго рі гус то приз би ра ної го лів ки ру ка-
ва, тре тя – по йо го се ре ди ні. між дру гою 
і тре тьою стро ка ми ор на мен ту час то 
роз мі щу ва ли ще од ну, але вже не ви ши-
ва ну, а ме ре жа ну. І особ ли во гар ни ми 
бу ва ють ру ка ви, як що усі три– чо ти ри 
“стро ки” сти ліс тич но гар мо нійні між 
со бою. Їх тут на зи ва ли “ци ган ка ми”, 
мож ли во то му, що до мі ну ю чий у них 
був чор ний ко лір з нез нач ним до мі шу-
ван ням чер во но го. та й ши ро кий ру кав у 
пів то ри піл ки на да вав їм та ко го “ци ган-
сько го” виг ля ду. Я ж ох рес ти ла їх “чор-
ноб ро ви ми”, бо ці ор на мен таль ні сму ги 
асо ці ю ють ся з гус ти ми чор ни ми бро ва-
ми ук ра їн ських дів чат, які ду же їм па су-
ють. цей тип со ро чок оз доб лю вавли 
пе ре важ но чер во но- чор ною ви шив кою 
хрес ти ком.

ці ка вою ви доз мі ною по пе ред ніх 
бу ли т. зв. “ци ган ські” со роч ки, ні би 
ви ши ті на ви во ріт, тоб то та кі, у яких 
чор ним хрес ти ком су ціль за ши ва ло ся 
тло, а на ньо му ви бі лю вав ся, ні би про-
яв ляв ся, як на не га ти в фо топ лів ки, і 
сам ві зе ру нок. Іно ді, щоб кон трас тні ше 
від ті ни ти ос нов ний мо тив, йо го кон тур 
обши вав ся чер во ною шта пів кою.

су то чер ні гів сько го ко ло ри ту на да-
ва ли со роч кам т. зв. ме реж ки-“об ман-
ки”. це, влас не, й не ме реж ки, а їх 
ці ка ва імі та ція, яка тво ри ла ся стіб ком 
“хрес тик”. та ка тех ні ка ще на зи ва єть-
ся роз кид ним хрес ти ком, бо він ви ши-
ваєть ся чор ною за по лоч чю не під ряд у 
ві зе рун ку, а вроз кид ну по бі ло му по лю 
ор на мен таль ної сму ги, ство рю ю чи ілю-
зію ме ре жа ної дір час тос ті, ажу ру. І 
хоч са ма ме реж ка-“об ман ка” по бу ту-
ва ла на всій Над дніп рян щи ні, зус трі-
ча є мо її в ге о мет рич них ор на мен тах на 
со роч ці  як звич не яви ще тіль ки на 
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Чер ні гів щи ні. 
по ши ре ний на Чер ні гів щи ні тип 

со ро чок і з прос ті шим оз доб лен ням, ті, 
нап рик лад, у яких ви ши ва ло ся не ши-
ро кою ор на мен таль ною сму гою тіль ки 
пліч ко по ни зу і ру кав уго рі. тож, 
ви шив кою оз доб лю ва лися тіль ки пле чі, 
та ким чи ном мас ку вав ся шов, яким 
при ши вав ся ру кав до пліч ка. 

вда ва ли ся майс три ні й до нес прав-
ж ньо го ви рі зу ван ня.

та чим да лі на пів ніч Чер ні гів щи ни, 
тим ви раз ні шим стає по лісь кий стиль у 
оз доб лен ні со роч ки. так, уже в Чер ні гів-
сько му й ріп кин сько му р-нах зус трі ча є-
мо со роч ки з ди во виж но ори гі наль ним, 
ні би без сис тем ним, про те чіт ко гео мет-
рич ним, не мов склад ний ла бі ринт, мо ти-
вом, який тут на зи ва єть ся “мо роз”. 
справ ді, ру ка ви, гус то ви ши ті то нень-
кою бі льо вою лиш твою, схо жі на фан-
тас тич ну, при мар ну па мо розь на скля-
них шиб ках не ве лич ких по лісь ких ві ко-
нець, крізь які не мов би прог ля да ють 
дос віт ки блі до- сі ру ва то го від тін ку – 
клап ти ки тон ко го не ви бі ле но го по лот на.

І вже зов сім по лісь ки ми виг ля да ють 
со роч ки в Нов го род- сі вер сько му й 
се ме нів сько му р-нах. та ко го ко ло ри ту 
їм на дає кож на де таль: дов жи на – до 
п’ят, ве ли ка лат ка під пах вою, ко льо ри 
– чер во ний з бі лим. та особ ли во ха рак-
тер ні в них т. зв. “чер ні гів ські роз шив-
ки”. це вер ти каль ні смуж ки ме реж ки 
ви со тою 15–17 см, яки ми з’єд ну ва ли ся 
вни зу, в по до лі, три піл ки по лот на, а 
вже ви ще во ни зши ва ли ся зви чай ним 
пру го вим швом. роз шив ки ви ко ну ва ли-
ся ін шою тех ні кою і роз мі щу ва лися 
ви ще від ос нов ної ор на мен таль ної сму-
ги – лиш тви, яка три чі ні би пе ре ри ва-
ла ся. са мі по діл ки бу ли ши ро ки ми, 
ви ши ти ми за по лоч ною нит кою чер во-
но го ко льо ру. та кою ж ме реж ко ю- роз-
шив кою при єд ну ва ли ся до по ли ка ру кав 
і зад ня піл ка со роч ки. Чер ні гів ські роз-
шив ки ви ко ну ва ли ся не як зви чай ні 
ме реж ки (шля хом ви тя гу ван ня ни ток і 
по тім нас ти лу ван ня узо ру на ут во ре ну 
сіт ку), а сво є рід ним спо со бом на тя гу-
ван ня ос но ви, яка з’єд ну ва ла піл ки 
стан ка, як при ткан ні, а по тім уже на 
ут во ре ній ос но ві ме ре жив ся тех ні кою 

“ша бак” чер во но- бі лий ві зе ру нок. він 
міг бу ти або тіль ки бі лий чи чер во ний, а 
ін ко ли ще до да вав ся чор ний ко лір.

ці ме реж ки де ко ра тив ні. трап ля-
ють ся ви пад ки, ко ли по лик з’єд ну вав ся 
із зад ньою піл кою зви чай ним при шив-
ним швом, а вздовж ньо го ви ши ва ла ся 
“нас ти лом” смуж ка, тоб то імі ту ва ла ся 
тра ди цій на роз шив ка. те ж са ме сто су-
єть ся і по до лу, ад же ви ши ти знач но 
лег ше, ніж про ме ре жи ти справ жню 
роз шив ку.

ру кав при ши вав ся до по ли ка рів-
нень ко, без пух лів, і теж оз доб лю вав ся 
чер во ним ко льо ром зни зу до вер ху 
ра зом із по ли ком аж до об шив ки. ор на-
мен ти на ньо му пра дав ні – або ге о мет-
рич ні, або рос лин но- ге о мет рич ні у фор-
мі “ва зо на” чи “де рев ця”. усі ці ху дож-
ні де та лі вит во рю ва ли сво є рід ний об раз 
“стєль ни ці”, як на зи ва ють со роч ку на 
Чер ні гів сько му по ліс сі.

ви ріб при вер тає ува гу ху дож ньою 
до вер ше ніс тю ор на мен тів і по єд нан ням 
спо со бів оз доб лен ня. Їх тут на ра хо вує-
ть ся аж сім: на по до лі – дві ме реж ки 
(пру тик і за тя га на), ви шив ка – шта пів-
ка, ло зо вий хрест, наз би ру ван ня, нас-
тил. ру кав із встав кою і на спи ні зі 
стан ком з’єд ну ють ся ха рак тер ною для 
пів ніч них ра йо нів смуж ко ю- роз шив-
кою. та в да ній со роч ці цей де ко ра тив-
ний еле мент мож на наз ва ти ви нят ком. 
во на ви ко на на не зви чай ною ме реж-
кою “ша бак” на на тяг ну тій ос но ві, а 
спле те на із бі лих і чер во них лля них 
ни ток до маш ньо го фар бу ван ня особ ли-
вим спо со бом – не гач ком, не спи ця ми, 
а прос то паль ця ми (як пле ли ся сі ті на 
ри бу), т. зв. “бран ням”. по єд нан ня бі ло-
го і чер во но го ко льо рів ство рю ють над-
зви чай но ці ка вий ефект си ви ни, як ми 
сьо год ні ска же мо, – “ме лан же вий”.

ор на мент дав ній – ге о мет рич ний. 
по всьо му ру ка ву роз мі ще ні ром би – 
ни ви, в які вмі ще ні хрес то вид ні рос-
лин но- ге о мет рич ні фі гу ри. Чох ли ки 
ви ши ті ром біч ни ми “чов ни ка ми”.

пів ніч но- чер ні гів ські со роч ки ду же 
ко ло рит ні, тіль ки се ред них мож на 
ви ді ли ти 2–3 ок ре мих ти пи: чер во ні і 
бі лі з чер во ною роз шив кою. 

ві до мі на Чер ні гів щи ні й тка ні ру ка-
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ви з дав ні ми ге о мет рич ни ми ор на мен-
та ми. ось зраз ки. 

ру ка ви ціль нок ро є ні. На пліч ку – дві 
по пе реч ні се ред ньо- ши ро кі сму ги круп-
них ро зет, роз ме жо ва них чер во ни ми 
ром біч ни ми фі гу ра ми, вер хній і ниж ній 
ку ти яких пе рек ри ва ють ся чор ни ми три-
кут ни ка ми. На ру ка ві зни зу до вер ху – 
вер ти каль ні ря ди ви со ких “де рев”, по між 
яки ми рит міч но вмі ще но “ва зон чи ки”.

ко лір – чер во но- чор ний.
ге о мет рич ні мо ти ви оз доб лен ня і 

тех ні ка ткан ня свід чать про дав ній тип 
со роч ки. та на пре ве ли кий жаль, у 
якийсь пе рі од (ймо вір ні ше всьо го, це 
30–50 рр. XX ст., ко ли з’яви ла ся і ста ла 
аг ре сив но впро вад жу ва тися мо да на 
ко рот ке вбран ня), ця со роч ка бу ла без-
жа ліс но і без дум но вко ро че на. І за мість 
ши ро кої роз кіш ної лиш тви в по діл ках 
з’яви ло ся ма ле сень ке, пле те не гач ком 
кру жи во із зуб чи ка ми, яке аж ні як не 
гар мо ні ює з ру ка вом, а ли ше кон трас-
тно під крес лює об ме же ність но вої мо ди 
і ве лич ар ха ї ки.

со роч ка із с. доб ро тов кро ле вець-
ко го р-ну су час ної сум ської обл. за 
ко ло рис ти кою не ха рак тер на для Чер-
ні гів сько го по ліс ся, та сти ліс тич но і 
ком по зи цій но нас тіль ки ар ха їч на і 
гар на, що не мож ли во не звер ну ти на 
неї ува гу.

На імі то ва но му під кро є но му по ли ку 
по м’яко му, не ду же ви бі ле но му по лот ну 
зе ле ну ва то- бру нат ною, чер во ною та 
чор ною за по лоч чю ви ши та нас ти лом 
кла сич на ром бо вид на ком по зи ція. ця 
ши ро ка ор на мен таль на сму га ром бів із 
гач ку ва ти ми вис ту па ми – “ось ми рож ка-
ми” – обв’яза на щіль ним ря дом ант ро по-
вид них фі гу рок біль шо го і мен шо го роз-
мі рів, які сто ять, ні би взяв шись за ру ки. 
сю жет пра дав ній і сим во ліч ний, ві до мий 
усім слов’янсь ким на ро дам, ні би жи вий 
лан цюг за ми кає цей чу до вий ор на мент.

ру кав ві док рем лює від по ли ка імі то-
ва на “роз шив ка”. На ру ка ві – тра ди-
цій не де ре во жит тя у шість ря дів, мов 
шпа ле ри ряс но го ку че ря во го хме лю, 
що пе ре ме жо ву ють ся у між ряд дях зір-
ко по діб ни ми рос лин ни ми фраг мен та-
ми.

по діл ки ши ро кі, ре льєф ні, гус то 

ви ши ті зна ка ми- сим во ла ми: без кі неч-
ни ком, квад ра том, по ді ле ним на чо ти ри 
мен ші час тин ки, в се ре ди ні яких ви би ті 
крап ли ни- зер на. На чох лах роз мі ще ні 
та кі ж люд ські фі гур ки, як і на по ли ку.

со роч ка вида єть ся гід ною пол ков-
ни ці чи при най мні сот нич ки – та кі асо-
ці а ції ви ни ка ють при спог ля дан ні ці єї 
прек рас ної ре чі. 

Ще один вид со ро чок був до сить 
по ши ре ний із дру гої по л. XIX ст. не 
ли ше на Чер ні гів щи ні, а й у всіх ін ших 
міс це вос тях. це при мі тив ні на ту ра ліс-
тич но- рос лин ні узо ри, ви ши ті хрес ти-
ком. та кий вид оз доб лен ня ві до мий як 
бро ка рів ський, хоч по яс нен ня са мо го 
тер мі ну в дру ко ва них пра цях ав то ром 
не зус трі ча ли ся. На віть у ет ног ра фіч-
но му слов ни ку під ре дак ці єю к. ма тей-
ко цьо го сло ва не має.

але фран цузь кою bro cart та іта лій-
ською broc ca re оз на чає “ви ши ва ти”, що 
ви да єть ся дос тат нім до ка зом. бро ка рів-
ськи ми та кож на зи ва ли ся до ро гі тка ни-
ни, зіт ка ні із шов ко вих ни ток, об ви тих 
зо ло тою або сріб ною нит кою, і гус то 
ви ши ті різ ни ми фі гу ра ми та квіт ко ви ми 
ор на мен та ми. та ке тлу ма чен ня зна хо-
ди мо у слов ни ку брок га у за і еф ро на. та 
ви да єть ся більш пе ре кон ли вою по ши-
ре на дум ка про по ход жен ня цьо го сло ва 
від пріз ви ща бро кар, влас ни ка пар фу-
мер них ма га зи нів і під при ємств, які 
ви роб ля ли і па ку ва ли свою про дук цію у 
па пір у клі тин ку з різ ни ми рос лин ни ми 
ор на мен та ми, пе ре важ но тро ян да ми. 
ця про дук ція із кін. XIX ст. за по ло ни ла 
рин ки ук ра ї ни, пос ту по во ви тіс ня ю чи 
міс це ві бі льо ві ге о мет рич ні ві зе рун ки з 
усіх ви ши вок. та ке екс пан сив не яви ще 
бу ло за фік со ва не оле ною пчіл кою у її 
аль бо мі- збір ни ку “ук ра їн ські узо ри” 
(1927), де во на, не вжи ва ю чи тер мі ну 
“бро ка рів ський”, а, мож ли во, й пріз ви-
ща бро кар не зна ю чи, за у ва жує нас-
туп не: “[...] зраз ки ви ши ва нок, так са мо, 
як тво ри на род но го сло ва або піс ні, 
мо жуть псу ва ти ся, ка лі чи тись. до сьо го 
псу ван ня чи ма ло при лу чи ли ся, приз ве-
ли ті “пре мії”, ма льо ва ні лис точ ки з 
ви зи рун ка ми, що ни ми об гор та ють, нап-
рик лад, бру соч ки ми ла то що. та кі зраз-
ки сти лю спот во ре но го, з тим не по діб-
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ним зуб’ям та ля па ни ми здо ро ви ми кві-
та ми (тро ян да ми, “ро жа ми”), мож на 
по ба чи ти вже не тіль ки на ви ши ван ках 
у го ро дя нок (на руш ни ках, на со роч-
ках), а й на ви ши ван ках се лян ських 
(іно ді та кі ви зи рун ки йшли й з «мод них 
жур на лів»)”.

під бро ка рів ським ти пом ро зу мі-
єть ся тіль ки тех ні ка ви ши ван ня хрес-
ти ком, і він, так би мо ви ти, ском про ме-
ту вав сам цей сті бок. сьо год ні ус та ли-
ла ся дум ка, що це, мов ляв, най прос ті-
ший спо сіб шит тя. з та кою дум кою 
важ ко по го ди ти ся. адже хрес тик на ле-
жить до ра хун ко вих швів ве ли кої 
склад нос ті, і най мен ша по хиб ка, хоч на 
од ну ни точ ку вго ру чи вбік, зве де на ні-
вець усю ро бо ту. його техніка не прос-
ті ша і не лег ша від ін ших лі чиль них 
тех нік. Нав па ки, як що це по ліх ром ний 
ор на мент, то хрес ти ко ва тех ні ка дає 
мож ли вість глиб ше і кра ще від ті ни ти 
ок ре мі йо го еле мен ти. Єди ною важ ли-
вою умо вою кра си, як і в будь- якій 
ро бо ті, є чис то та й охай ність ви ши ван-
ня, куль ту ра ви ко нан ня, а го лов не – 
ху дож ній смак ви ко на ви ці при ви бо рі 
ор на мен ту і ко льо рів. цю дум ку під-
твер джу ють ок ре мі нап ро чуд гар ні 
зраз ки бро ка рів ських со ро чок.

де що від мін ним від бро ка рів сько го 
мож на вва жа ти тип со роч ки, де ком по-
зи цій но по єд ну ють ся бро кар і ге о мет-
рич ний мо тив. Як що ви шив ка зроб ле на 
зі сма ком і та ла но ви то, то й та ке по єд-
нан ня різ нос ти льо вих, ек лек тич них 
орна мен тів мо же ви я ви тися ху дож ньо 
дос ко на лим вит во ром.

На Чер ні гів щи ні ві до ма бу ла та кож 
особ ли ва наз ва лі чиль ної гла ді – 
“ко хан ська гладь”. про неї до ве ло ся 
по чу ти ав то ро ві від 83-річ ної до ма хи 
де ни сен ко із с. за во ри чі (ни ні бро вар-
ський р-н ки їв ської обл.) де сять ро ків 
то му. жін ка так на зи ва ла гус тий зір-
час тий ві зе ру нок, ви ши тий нас кіс ною 
глад дю. по яс ни ти, чо му він на зи ва єть-
ся са ме так, во на не змог ла. та зго дом 
тра пи ла ся щас ли ва на го да по чу ти цю 
наз ву вже у фон дах від вик ла дач ки 
ху дож ньої ви шив ки гри ців сько го учи-
ли ща де ко ра тив но- прик лад них ре ме-
сел (хмель нич чи на), яка теж так на зи-

ва ла гус ту нас кіс ну гладь. от же, це є 
свід чен ням ста ро дав нос ті та по ши ре-
нос ті наз ви і на від да ле но му від бро-
вар щи ни по діл лі, а мож ли во, і по всій 
ук ра ї ні. мож ли во, во на пос ту по во вий-
шла з мов но го вжит ку, як це час то 
бу ває, із за не па дом пев но го яви ща, і 
те пер ви пад ко во ви ри ну ла із гли бин 
за бут тя як ек зо тич ний вис лів. це ду же 
важ ли во для фа хів ців і по ці но ву ва чів 
на род но го сло ва, які те пер пе рей ма-
ють ся проб ле мою лек сич но го поз на-
чен ня то го чи то го стіб ка в пев но му 
ві зе рун ку.

у цен траль ній ук ра ї ні всю ди чу до-
во оз доб лю ва лися по діл ки. але в та ко-
му ви ді ро бо ти Чер ні гів щи на, зда єть ся, 
не пе ре вер ше на і мо же при єм но по ди-
ву ва ти зна ю чих і обіз на них у цій спра ві 
лю дей. ми мо же мо по ба чи ти, як ме ре-
жи ли  і най різ но ма ніт ні ши ми спо со ба ми 
зуб цю ва ли  по діл ки. а зуб ці – і пле те ні 
гол кою та гач ком, і вик ла де ні з кра му, а 
по тім під ши ті до ни зу со роч ки. Із по чат-
ком сто літ тя, ко ли до мот ка не по лот но 
ста ли за мі ню ва ти фаб рич ним ко лен ко-
ром та пер ка лем, по ши ри ла ся мо да на 
ве ли кі зуб ці, ви ши ті тех ні кою “ри ше-
льє”. та кі со роч ки й ви ши ва ли ся, як 
пра ви ло, по- но во мод но му: чер во но- 
чор ним му лі не глад дю по ма льо ва но му 
або хрес ти ком у сти лі “бро кар”. пос ту-
по во і до діль ні со роч ки бу ли за мі не ні на 
ко рот кі, які тут на зи ва ли ся “ста нок”, 
“чех лик”, “ку цик”, “груд ка”. Нап ри кін-
ці 20 – на поч. 30 рр. хх ст. з’ я вив ся 
ко рот кий ру кав, зіб ра ний ви ще лік тя 
на ре зин ку. ра зом із ним по мі ня ла ся і 
наз ва. змі нив шись у крої і ні би схуд-
нув ши, не дав ній ста нок у 1950–60 рр. 
уже став ви ши тою блу зою.

ба га та Чер ні гів щи на й на су то свої 
ор на мен ти та стіб ки, які от ри ма ли наз ви 
за їх ньою ло ка лі за ці єю. Нап рик лад, 
“чер ні гів ські чов ни ки” – це ви тяг ну ті в 
ши ри ну ром би ки, ви ши ті тех ні кою наз-
би ру ван ня, яка тут бу ла од ні єю з най-
більш ужи ва них. той же ві зе ру нок “чер-
ні гів ська бе різ ка”, який шив ся лі чиль-
ною глад дю (лиш твою). І сво є рід но ви ко-
на на ме реж ка, яка діс та ла наз ву “чер ні-
гів ська роз шив ка”. хрес ти ко вий шов 
“ре тязь” тут на зи ва ли по- сво є му – 
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г. ШаФранська

“ло зо вий хрест”. справ ді, по діб ний виг-
ляд тут ма ли пле ті ння з ло зи, яки ми 
від го род жу ва ли від ву ли ці са ди би і пле-
ли пе ре ла зи до річ ко вих бе ре гів.

á) Ïîë òàâ ñüê³ çåì ë³
фон ди му зею на лі чу ють по над 

ти ся чу со ро чок ко лиш ньої пол тав ської 
гу бер нії, яка те ри то рі аль но бу ла знач-
но біль шою, ніж су час на об ласть, бо в її 
ад мі ніс тра тив них ме жах бу ли ще й 
де я кі су час ні р-ни ки їв ської обл. (ба ри-
шів ський, бо рис піль ський, згу рів-
ський, пе ре яс лав- хмель ниць кий та 
Яго тин ський), Чер кась кої (гель мя зів-
ський, дра бів ський, зо ло то нісь кий, 
Чор но ба їв ський), сум ської (ро мен-
ський, ли по во до лин ський) та пів ден но-
 схід ні р-ни Чер ні гів ської обл. (вар вин-
ський, Іч нян ський, при луць кий, сріб-
нян ський, та ла ла їв ський).

усі ці со роч ки та кож на ле жать до 
над дніп рян сько го лі во бе реж но го ти пу, 
вже зга да но го ра ні ше.

за га лом, усі со роч ки пол тав щи ни 
мож на оха рак те ри зу ва ти як лег кі, про-
зо рі, з ге о мет рич ни ми ор на мен та ми, 
ду же різ но ма ніт ни ми за ком по зи ці єю і 
ви тон че но шля хет ни ми за ви ко нан ням. 

Яких тіль ки ві зе рун ків, тех нік, орна-
мен тів тут не має! Наз ви їм да ва ли ся з 
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща. все, що 
іс ну ва ло в при ро ді, вик ли ка ло в майс-
тринь по див і за хоп лен ня, бу ло вар те 
їх ньої ува ги і зас лу го ву ва ло ху дож ньо-
го від тво рен ня на пред ме тах по бу ту та 
одя зі, що, бе зу мов но, пов’яза не з ду хов-
ним розвитком лю ди ни. І цей про цес 
вза є моз во рот ній. твор чо нас на же на 
лю ди на стає та ла но ви тою, на віть ге ні-
аль ною. у цьо му пе ре ко ну ють нас тво ри 
народних ху дож ни ків, які здо бу ли сві-
то ву сла ву, не ма ю чи не ли ше спе ці аль-
ної про фе сій ної ос ві ти, а й будь- я кої 
вза га лі. бо хі ба ж у с. бог да нів ка рос ли 
якісь особ ли ві, не зем ні кві ти, яки ми 
на ма лю ва ла їх ма лог ра мот на се лян ка з 
ки їв щи ни ка те ри на бі ло кур? або, 
мо же, над по лісь кою бо лот нею з’явив ся 
на зо ря но му не бі чу дер наць кий бик, 
яко го зу мі ла по ба чи ти і так по е тич но 
зоб ра зи ти на кар ти ні ін ша на ша на род-
на ху дож ни ця – ма рія при ма чен ко? 
зви чай но, то ви со ке ду шев не під не сен-

ня тво рить мис тець кі ди ва, які ми час то 
ба чи мо й на на род ній со роч ці.

більш ар ха їч ні ві зе рун ки – це ге о-
мет рич ні ор на мен ти різ них ком по зи цій. 
пер віс но во ни ма ли сим во ліч ний зміст, 
який з ві ка ми втра тив ся, і на у ков ці 
сьо год ні вив ча ють йо го, на ма га ю чись 
роз шиф ру ва ти. 

На пол тав ській со роч ці та кі ор на-
мен ти ду же різ но ма ніт ні і гар ні. це – 
ро зет ки, зір ки, ром би (кни ші), без кі-
неч ни ки (га ки), хрес ти, кру жаль ця, 
ма лень кі ром би ки (бу бон ки), зуб чи ки, 
чов ни ки, ша шеч ки, ві кон ця, хат ки, віт-
ряч ки, кіль ця, клин ці тощо. зо о мор фні 
зоб ра жен ня: ме те ли ки, джме лі, му хи, 
па ву ки, ра ки, п’явуш ни ки, ву жи ки, 
ко ни ки, го луб ки, па ви чі, ка чеч ки тощо. 
се ред них зус трі ча ють ся наз ви ледь 
вга ду ва них основ них, виз на чаль них 
зо о мор фних ор га нів. Нап рик лад, клеш-
ні, лап ки, криль ця, ву си ки, ба ра ня чі 
ріж ки, лас тів’ячі хвос ти, во ло ве око, 
за я чі вуш ка, гу ся чі лап ки, ку ря чий 
брід тощо.

та пе ре ва жа ють на та ких со роч ках 
рос лин но- ге о мет рич ні мо ти ви, а са ме: 
де ре во (ла ма не де ре во), в’юн ка (ла ма-
на) гіл ка, бе різ ка, гіль це, ва зон, ко ло-
сок, хміль, ка ли на, ви ног рад, ви шень-
ки (че ре шень ки), слив ки, яб луч ка, 
груш ки, по лу ни ці, по річ ки, те рен, 
шов ко ви ці, пер чи ки, огір ки, жо лу ді, 
реп’яшок, ши шеч ка, овес, пше нич ка, 
гре чеч ка, мак, кле но ва квіт ка, яб лу-
не вий цвіт, бе ре зо ві брунь ки, гар бу зо-
ве лис тя, ду бо ве лис тя, вер бо ве, со сон-
ка, пет ру шеч ка, кро пи ва, гвоз ди ка, 
кру че ні па ни чі, тюль па ни, дзво ни ки 
та ін.

Як і на ін ших те ри то рі ях, до сить 
по пу ляр ни ми бу ли на пол тав щи ні 
бро ка рів ські мо ти ви. та кож тут сфор-
му ва ли ся і ус та ли ли ся про тя гом ві ків 
сво є рід ні осе ред ки, мож на на віть ска-
за ти, шко ли ви ши ван ня – у га дяць ко-
му, зінь ків сько му, мир го род сько му, 
ве ли ко ба га чан сько му р-нах. І за раз 
фун кці о нує ві до ме да ле ко за ме жа ми 
ук ра ї ни ре ше ти лів ське учи ли ще 
ху дож ньо го ви ши ван ня, де кра щі 
на род ні майс три ні пе ре да ють мо лод-
шим всі сек ре ти сво го мис тец тва і ку ди 
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при їж джа ють на віть із да ле ко го за ру-
біж жя ба га ті лю ди, щоб за мо ви ти для 
сво го гар де ро бу не одяг – ху дож ній 
вит вір.

опи ра ю чись на ба га тий ма те рі ал у 
фон дах, спро бу є мо ви ді ли ти кіль ка 
ти пів, а кра ще ска за ти, зма лю ва ти 
де кіль ка об ра зів пол тав ських со ро чок. 
а на ок ре мих зо се ре ди ти де таль ні шу 
ува гу. сло ва ми їх важ ко опи са ти. Їх 
слід ба чи ти.

пе ре важ на біль шість – це кла сич ні 
ук ра їн ські со роч ки, ши ті бі лим по бі ло-
му. та це так тіль ки ка жеть ся– го во-
рить ся, бо й біль теж різ на бу ває. І від 
тих її від тін ків за ле жить виг ляд і сам 
об раз со роч ки.

та ки ми бі ло ши ти ми є мир го род ські і 
хо роль ські со роч ки, які ви різ ня ють ся 
сво ї ми дріб нень ки ми й гус ти ми ві зе рун-
ка ми по усьо му ру ка ву, ви ши то му лишт-
вою. по діб ни ми ж ши ти ми бі лим по бі ло-
му з роз кіш ни ми ши ро ки ми ру ка ва ми є 
со роч ки з ве ли кої ба гач ки. зда єть ся, 
не дар ма, як і пріз ви ща ро ду, да ва ли ся 
наз ви по се лен ням – се лам чи ху то рам. 
тут справ ді жи ли, ма буть, ба гач ки. про 
це свід чать їх ні со роч ки: ши ро кі ру ка ви з 
ба га тю щи ми ме реж ка ми, ви рі зу ван ням, 
ви ко лю ван ням. цей ви шу ка ний ажур 
час то за ком по но ва ний вер ти ка ля ми.

ця со роч ка – один з кра щих зраз ків 
на род но го ви ши валь но го мис тец тва. 
ру кав се ред ньої ши ри ни, в од ну піл ку, 
із лас то ви цею. він увесь – від ус тав ки 
до чох ли – уси па ний зер ка ти ми 
со лов’їни ми віч ка ми. ком по зи ція – кла-
сич ний рів но бед ре ний ромб, за пов не-
ний ве ли ки ми крап ли на ми- зер на ми. це 
– древ ній сим вол за сі я ної пло дю чої 
ни ви. кож но го, хто ба чить цю со роч ку, 
вра жає та ка, зда ва ло ся б, дріб ни ця, як 
по лик. він пов ніс тю ви ши тий дріб ні ши-
ми ром ба ми тех ні кою “ку ря чий брід”. 
мож на бу ло б по ду ма ти: “Ну на ві що це 
бу ло ро би ти? ад же йо го май же не 
по міт но. хі ба не мож на бу ло без цьо го 
обій ти ся?”

пев но, що мож на. та тіль ки не бе з-
імен ній нат хнен ній на род ній ху дож ни-
ці, яка, ви ши ва ю чи цю со роч ку, зви-
чай но ж, не ду ма ла ні про сла ву, ні про 
те, що її річ ста не му зей ним екс по на-

том не о ці нен ної вар тос ті, об’єк том 
прис кіп ли во го роз гля дан ня най дріб ні-
ших де та лей і їх на у ко во го вив чен ня, 
пред ме том за хоп лен ня не тіль ки зас-
лу же них на род них майс трів, а й тих 
лю дей, які не ро зу мі ють і прос то не 
по мі ча ють цьо го мис тец тва. а це вже 
чо гось- та ки вар те! дов гий ру кав об рам-
ле ний скла доч ка ми, зіб ра ни ми по се ре-
ди ні ву зень ким ман же том. І при кож-
но му ру хо ві він ні би під мор гує пе ре хо-
жим сво ї ми “со лов’їни ми віч ка ми”. 
ви різ шиї та кож ху дож ньо дос ко на лий. 
він від різ ня єть ся від тра ди цій них круг-
лих ший них ви рі зів де що біль шою гли-
би ною і трі шеч ки за ок руг ле ни ми ку та-
ми. вся со роч ка – від м’яко го та рів но го, 
ледь сі ру ва то го по лот на до ос тан ньо го 
стіб ка на ній свід чить про шля хет ність 
її влас ни ці.

На бі ло му ру ка ві плав но ви ко на на 
хви ляс та лі нія, що уо соб лює люд ське 
жит тя з йо го під йо ма ми і спа да ми. 
па ра лель но із ці єю чор ною лі ні єю, 
ви ши тою хрес ти ком, роз мі ще на та ка ж 
хви ляс та лі нія з маль тій ських (рів но-
ра мен них) хрес ти ків, але вже зроб ле на 
ін шою тех ні кою – ви рі зу ван ням. На 
устав ко вій лиш тві ви ши та ге о мет рич на 
ком по зи ція із ром бів, об рам ле на ву зень-
кою смуж кою вер хоп лу та. На дум ку 
ав то ра, ви ши валь ни ця бу ла справж нім 
майс тром від бо га, ад же не вив ча ю чи 
про фе сій но за ко нів гар мо нії і ху дож ніх 
при йо мів, во на ство ри ла ше девр, який 
вик ли кає за хоп лен ня і по див, у яко му 
все ху дож ньо дос ко на ле: і ком по зи ція, і 
ко лір, і тех ні ка. 

сво є рід ни ми і особ ли ви ми зав дя ки 
ко льо ру видаються га дяць кі со роч ки. 
во ни ви різ ня ють ся з-по між ін ших пол-
тав ських со ро чок на си че ним, пе ре важ-
но си нім ко льо ром ви шив ки.

зви чай но, со роч ки га дяць ко го ре гі-
о ну не всі вик люч но си ні, фар бо ва ні 
цві том оче ре ту (ку ни ця ми) чи бу зи ною. 
ба га то се ред них і прос то бі лих, і бі лих 
з чор ним, а ще біль ше – ко рич не вих, 
фар бо ва них ду бо вою ко рою чи віль хою. 
це за ле жить від тра ди цій окре мих сіл. 
Нап рик лад, у с. сос нів ка ви ши ва ли 
пе ре важ но си нім, а в плі шив ці, крім 
си ніх, бу ло ба га то чор но- бі лих і ко рич-
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не вих ви ши вок. вра жа ю ча кіль кість 
різ них тех нік і гус тих ге о мет рич них 
ор на мен тів, гар мо ній но по єд на них між 
со бою, ство рю ють ба га тю щі, ху дож ньо 
за вер ше ні ком по зи ції.

На встав ці – ге о мет рич ний ор на-
мент із ром бів, обв’яза ний ря дом “віт-
ряч ків”. ру кав по се ре ди ні зіб ра ний 
пух ли ка ми, а по ньо му в два ря ди роз-
ки да на в ша хо во му по ряд ку роз кіш на 
“кле но ва квіт ка”. ви різ шиї і чо хол ки 
оз доб ле ні чер во ною кри вуль кою. 

На цій со роч ці є ці ка ва де таль. ви ши-
валь ни ця за ли ши ла на щад кам ав тог-
раф, як це ча сом ро би ли в дав ни ну 
на род ні іко но пис ці, та й за раз під пи-
сую ть ся су час ні майс три пен зля. під 
па зуш ним роз рі зом ви ши тий на пис 
“тЫта На”. та ймо вір ні ше те, що це 
прос то поз нач ка, так би мо ви ти, осо бис-
тий під пис майс три ні. бо по діб ні поз-
нач ки по час ти трап ля ють ся на ви ро бах: 
або рік, або іні ці а ли, або якийсь хрес тик 
чи ін ший зна чок десь під пах вою чи в 
скла доч ці при хо ва ла ви ши валь ни ця.

та ки ми ж ви со ко ху дож ні ми є зінь-
ків ські ви шив ки, в яких пе ре ва жа ють 
гус то на си че ні ком по зи ції, котрі зде-
біль шого складаються із рос лин но- ге о-
мет рич них мо ти вів: хміль, ла ма на гіл ка 
(де ре во), кле но ва квіт ка, те рен, ко ло-
сок, стру чок тощо. ко льо ро ва па літ ра 
бла кит но- сі ра або пас тель но- ко рич не-
ва, час то по єд на на. по діб не по єд нан ня 
ко льо рів мож на зус трі ти в дав ньо русь-
ких мис тець ких тво рах.

ко льо ри згаданих со ро чок тут де що 
від мін ні від ба га тьох ін ших: світ лі від-
тін ки буз ко во- си ньо го і тем ні ші зо ло-
тис то- бру нат но го. аж об важ нів ру кав 
під суц віт тям хме лю і ко лос ка ми, як 
на зи ва ли та кий ві зе ру нок. оце так дре-
во жит тя! зда єть ся, ось- ось зла ма єть ся 
під сво єю ва гою, і хо четь ся на віть під-
три ма ти йо го, та лля не по лот но, тон ке і 
шов ко вис те, так і ви пор скує з рук. а 
до сяг ну то та ко го вра жен ня за до по мо-
гою тех ні ки ви ши ван ня лиш тви і ви рі-
зу ван ня.

пів ніч но- за хід на час ти на ко лиш-
ньої пол тав ської гу бер нії (те ри то рія 
ни ніш ніх при луць ко го, сріб нян сько го, 
вар вин сько го, та ла ла їв сько го, Іч нян-

сько го р-нів Чер ні гів щи ни) не має 
особ ли вих, яск ра вих від мін нос тей ні в 
крої, ні в оз доб лен ні, які ви різ ня ли б їх 
із за галь но го пол тав сько го ко ло ри ту. 
крім хі ба, що ті єї оз на ки, що во ни та кі 
ж ди во виж но гар ні, бі лі, із прек рас но 
оз доб ле ни ми по діл ка ми, які низь ко 
ви пус ка ли ся з-під плахт.

роз гля не мо со роч ку із с. до діль на 
при луць ко го р-ну Чер ні гів ської обл., 
ви го тов ле ну із тон ко го лля но го по лот на у 
дві піл ки. ру кав ши тий біл лю, ши ри ною 
у ці лу піл ку, приб лиз но пів мет ра. На 
ньо му – шість ря дів ла ма них де рев у 
дріб ний те рен, ши тих бі лим нас ти лу ван-
ням. при ши тий рів нень ко, без пух ли ків, 
стьо га ним швом до ус тав ки, оздоб ле ної 
ром біч ним ор на мен том, ут во ре ним нас-
ти лом і зер но вим ви во дом. у по до лі – 
без чис на ме реж ка у виг ля ді ла ма ної 
лі нії.

со роч ка до діль на, ши та біл лю, по лот-
но лля не, тон ке, що най мен ше “два над-
цят ка”, сло вом, “пан ське”. міс тить ба га-
то тех нік ви ши ван ня. за на ши ми під ра-
хун ка ми, тут по єд ну ють ся шість спо со бів 
оз доб лен ня: ме реж ка двох ви дів – пру-
тик і нас тил або “по ло тен ця”; ра хун ко ва 
гладь; хрес тик ре тя зе вий; ви рі зу ван ня і 
“ку ря чий брід”. ор на мент – ла ма не де ре-
во, ви ши те вер бо вою лиш твою.

со роч ка має ці ка ву іс то рію. Її тка ла 
і ви ши ва ла крі пач ка на пріз ви ще 
ко валь, 1820 р. н. піс ля смер ті майс-
три ні со роч ка діс та ла ся у спа док її доч-
ці ган ні ко валь, 1843 р. н. а та вже в 
90-річ но му ві ці від да ла вишиванку за 
шма ток хлі ба в го лод но му 1933 р. ган ні 
се ме нів ні пет ри нен ко, 1900 р. н. І вже 
ця, тре тя влас ни ця, у 1970 р. пе ре да ла 
со роч ку му зе є ві в дар. та, нез ва жа ю чи 
на та ку свою сум ну іс то рію, со роч ка 
на ді ле на бла гот вор ною енер ге ти кою. Її 
роз гля да єш із внут ріш ньою теп лою 
пос міш кою, як ка зав ми ко ла го голь, 
крізь “не ви ди мі сві то ві сльо зи”.

крій ти по вий: до діль ний, ви різ круг-
лий до ву зень кої об шив ки, ус тав ко вий. 
ру кав з’єд ну єть ся з ус тав кою зви чай-
ним стьо ба ним швом, рів нень ко, без 
пух ли ків. На  ус тав ці ви ши то пів ор на-
мен та. у вер хній час ти ні ру ка ва – 
ши ро ка сму га (5 см) ге о мет рич но го 
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орна мен ту із круп ни ми ром ба ми. Їх ні 
гра ні ні би ви різь бле ні з ка ме ню – ви ве-
де ні стіб ком дов бан ки. а все ре ди ні вся 
пло щи на ром бів по ді ле на на чо ти ри 
рів ні час ти ни – ві кон ця, ут во ре ні стіб-
ка ми ви ко лю ван ня і нас ти лом (лишт-
вою), кот рі виг ля да ють  як чис ті тем ні 
ши боч ки в пе рех рес ті рам із бі ли ми 
ві кон ни ця ми. по діл прик ра ше ний ме ре-
жа ним ге о мет рич ним ві зе рун ком у виг-
ля ді мо то виль ця. по лот но ко ноп ля но- 
лля не, тон ке і м’яке, “два над цят ка”. 

со роч ка до діль на, ру кав з пух ля ми 
по се ре ди ні, при ши тий до пліч ка, оз доб-
ле но го сму гою ром бів із ши ро ки ми гра-
ня ми. сто ро ни ром бів про дов жу ють ся 
за точ ку пе ре ти ну, ут во рю ю чи з ку тів 
ріж ки. цей ор на мен таль ний мо тив 
обрам ле ний ще дво ма ву зень ки ми 
смуж ка ми – рів ною і хви ляс тою.

На ру ка ві – ге о мет рич ний ор на мент 
склад ної ком по зи ції. він увесь – від пліч-
ка і май же до ни зу – гус то ви ши тий 
круп ни ми ром ба ми по п’ять у кож но му 
із двох по пе реч них ря дів, роз мі ще них 
один над од ним і роз ді ле них пов здов-
жні ми то нень ки ми лі ні я ми. На кож ну з 
цих вер ти ка лей ні би на ни за ні круг лень-
кі го ро шин ки. все ре ди ні кож но го ром ба 
– хрест, на по пе ре чи ні яко го на сад же ні 
чо ти ри- і вось ми пе люс тко ві кві точ ки, а 
вздовж ре бер пок ла де ні ажур ні ко лос-
ки.

ви шив ка ви ко на на тех ні ка ми нас-
ти лу ван ня (лиш тви) і ви ко лю ван ня 
(со лов’їні віч ка), а та кож прос тим хрес-
ти ком. ко лір нит ки – зе ле ну ва то- бру-
нат ний, рос лин но го за бар влен ня.

со роч ка до діль на, ру кав дов гий, 
ши ри ною у пів то ри піл ки. по лик ру ка-
ва – на ши ри ну піл ки. ру кав зіб ра ний 
у пух лі дво ма ря да ми і роз ши тий пов-
здов жні ми смуж ка ми в три над цять 
ря дів хи мер них зо о по діб них фі гу рок, 
які чер гу ють ся гру па ми по три то нень-
кі вер ти каль ні лі нії. На по до лі – рос-
лин но- ге о мет ри зо ва на в’юн ка гіл ка. 
ор на мент ви ко на но прос тим хрес ти-
ком у чер во но- чор но му ко льо рі, а бі лі 
кон трас тні лі нії – бі лим ре тя зе вим 
хрес ти ком. 

На пер ший пог ляд, со роч ки лу бен-
щи ни не ба га то і прос то оз доб ле ні: 

не ши ро ка сму га ви шив ки чи ме реж ки 
зни зу ус тав ки та на ко мір ці- об шив ці. 
ру кав прик ріп ле ний до ус тав ки пух ли-
ка ми в 1–3 ря ди по се ре ди ні, а да лі до 
кра їв при ши тий стьо га ним швом. І 
обов’яз ко во на спи ні бі ля ру ка вів роз-
мі ще ні ха рак тер ні тіль ки для лу бен-
сько го по ві ту ви ши ті три кут нич ки. 
по діл ки теж або ви ши ті лиш твою чи 
ви рі зу ван ням, або про ме ре жа ні. 

вза га лі, ок ре мі се ла пол тав щи ни 
(ве ли ка ба гач ка, веп рик, сос нів ка, 
плі ши вець, лю тень ка – на га дяч чи ні 
та дей ка лів ка, пав лів ка, ве ли кі і малі 
бу ди ща – на зінь ків щи ні) слід бу ло 
збе рі га ти як за по від ні осе ред ки на род-
но го ви ши валь но го мис тец тва.

І див на річ. вив ча ю чи й опи су ю чи 
со роч ки, ло виш се бе на дум ці: “та во но 
ж усе ні би од на ко ве й зна йо ме лю дям. 
гео мет рич ні ком по зи ції і бі льо ва нит ка. 
ру кав і по діл…” але ж і бук ви нам теж 
усі зна йо мі. а в які різ ні сло ва і, тим біль-
ше, ряд ки во ни скла да ють ся! по них ми 
роз різ ня є мо по е зію і про зу, тво ри ле сі 
ук ра їн ки і лі ни кос тен ко, та ра са Шев-
чен ка і во ло ди ми ра вин ни чен ка. все те, 
що та ла но ви то ін ди ві ду аль не.

да рем на спра ва на ма га ти ся по рів ню-
ва ти між со бою та кі ше дев ри – во ни всі 
без цін ні. так са мо важ ко ро би ти ви бір, 
ко ли роз кри ва єть ся пе ред то бою уні-
каль на ви ши ва на кра са. про від ний 
ет ног раф му зею світ ла на Щер бань із 
при та ман ною їй ар тис тич ніс тю роз ка-
зує різ ні іс то рії зі сво єї зби раль ниць кої 
прак ти ки. 

“…І ось, на реш ті,– зга дує во на,– піс-
ля дов го го всту пу про здо ров’я, про те ля, 
яке зап лу та ло ся в на ли га чі, про бур’яни 
в го ро ді, що аж гу дуть, та ін ші свої бі ди 
та тур бо ти, тіт ка вар ка від кри ває ві ко 
за по віт ної скри ні. а там, ба чу, пов но... 
чо гось. у ме не сер це як не вис ко чить. бо 
я вже по ба чи ла і по ха ті, і по ха зяй ці, що 
тут мо же бу ти щось особ ли ве. то ж і гро-
ші вже вий маю. та во на од ра зу ж по пе-
ре ди ла: “Є со роч ки. та тіль ки всі не 
од дам. а дам тіль ки дві – які вже ви бе-
ре те…” І отут у ме не – стрес. Яку не роз-
гор ну – не мо жу з рук ви пус ти ти. І чим 
да лі, тим ша ле ні ше ме не ка ла тає. а тре-
ба ж ви ду не по да ти, що з то бою тво-
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рить ся. бо тіт ка мо же й зов сім пе ре ду-
ма ти…І кот ру з них виб ра ти – не знаю. 
Як тіль ки на зад пок ла ла – та й ста ла 
най кра щою…”

І ми ро зу мі є мо світ ла ну олек сі їв ну: 
кож на з цих со ро чок, справ ді, кра ща з 
най кра щих!

от же, та кі ти пи со ро чок і спо со би їх 
оз доб лен ня ма є мо на лі во бе реж ній 
геть ман щи ні.

3. ÂÈÑ ÍÎÂ ÊÈ

На од ній із пол тав ських со ро чок 
вни зу, бі ля па зуш но го ви рі зу, ви ши та 
да та – 1924. двад ця ті ро ки бу ли ос тан-
ні ми в хх ст., ко ли лю ди ще пря ли, 
тка ли й ви ши ва ли, тоб то тво ри ли. зби-
ра ли ся на ве чор ни ці, де й пра цю ва ли, й 
спі ва ли, й спіл ку ва ли ся. а вже за кіль-
ка ро ків нас ту пив іс то рич ний пе рі од у 
три люд ських по ко лін ня, – пе рі од руй-
на ції всьо го на ці о наль но го, ок ре міш но-
го, ін ди ві ду аль но го.

та ка дер жав на по лі ти ка не за ба-
ром поз на чи ла ся і на на род но му по бу-
ті, і на одя зі. 1940 рр. ви па ли з кон тек-
сту роз вит ку на род ної куль ту ри. у 
му зей ній ко лек ції на род но го одя гу є 
ли ше кіль ка оди ниць цьо го пе рі о ду. 
це зро зу мі ло: вій на, руй на ція, від бу-
до ва. але цей про цес про дов жив ся 
протягом доб рого де ся тка ро ків. І тіль-
ки в 1960 рр. з’яви ли ся пер ші оз на ки 
від род жен ня за галь но го ін те ре су до 
на род ної твор чос ті. та й він був узя-
тий під іде о ло гіч ний кон троль кпрс, 
за фор ма лі зу вав ся і став офі цій но- 
шаб лон ним. з ньо го був ви чав ле ний 
жи вий твор чий дух, яким нас на же на 
кож на на род на со роч ка в му зей ній 
ко лек ції.

ві до мий ук ра їн ський по лі тик ми ко-
ла міх нов ський май же сто ро ків то му 
пи сав: “Ча си ви ши ва них со ро чок, свит 
[…] ми ну ли і ні ко ли вже не вер нуть ся”. 
ма буть, йо го прав да бу ла. та ми їх нє 
ди хан ня від чу ва є мо по ни ні.

Якось під час прак тич них за нять у 
фон дах му зею од на зі сту ден ток- прак-
ти кан ток ки їв ської ака де мії лег кої 
про мис ло вос ті зво руш ли во зіз на лась 
ра фі но ва ною ро сій ською мо вою, що, 

мов ляв, див ля чись на ці со роч ки, від-
чуваєш якийсь ду шев ний щем і не ви-
мов ний сму ток. 

Що то бу ло – нос таль гія за втра че-
ним? Ні би то сто їш над мо ги ла ми близь-
ких і рід них, яких уже не ожи ви ти. а, 
мо же, то про буд жу єть ся у ду ші зро сій-
ще ної прав нуч ки пра ба бів ська мен-
таль ність, вос кре сає пам’ять про сво їх 
пра щу рів?

Як ві до мо, ук ра їн ські руш ни ки 
зна ні ет ног ра фа ми всі єї Єв ро пи. во ни 
вис тав ля ли ся не раз як в ук ра ї ні, так 
і в па ри жі, лон до ні, оса ці, лос- ан-
же ле сі, де здо бу ва ли ви со кі на го ро ди. 
а от со роч ки та кої сла ви не ма ють. 
хоч са ме в со роч ці ук ра їн ська на род-
на ви шив ка до сяг ла сво го най ви що го 
роз кві ту. от же, на ше зав дан ня по ля-
гає у то му, щоб вив ча ти ці вит во ри 
мис тец тва, від кри ва ти лю дям їх 
зовніш ню кра су й ви со ке ду хов не 
напов нен ня. 

_______________ 
1.Юж но- рус скій на род ний ор на ментъ. 

Чер ни гов ская гу бер ния. – вып. 1: глу хов скій 
уъездъ. узо ры вы ши ва нья, тка нья и ри со ва-
нія. соб ра ла и сос та ви ла п. Я. лит ви но ва. – х., 
1878.

2.Юж но- рус скій на род ный ор на ментъ. Чер-
ни гов ская гу бер нія. – вып. 2: уъез ды: ко но топ-
ській, кро ле вец кій, Нов го род- съвер скій и ста-
ро дуб скій. соб ра ла и сос та ви ла п. Я. лит ви но-
ва. – х., 1902.

3.опи са ние Чер ни гов ской гу бер нии. сост. 
по по ру че нию гу берн ско го земс тва чле ном 
импе ра тор ско го рус ско го ге ог ра фи чес ко го 
об щес тва а. а. ру со вым. – ти пог ра фия гу берн-
ско го земс тва, 1899.

4.пчіл ка о. ук ра їн ські узо ри: аль бом- збір-
ник. – 1927.

5.бі лець ка в. ук ра їн ські со роч ки, їх ти пи, 
ево лю ція і ор на мен та ція. – ма те рі а ли до ет ног-
ра фії й ант ро по ло гії – л., 1929. – т. 21–22. – Ч. 1. 

6.слов ник брок га у за і еф ро на.
7.ма тей ко к. ук ра їн ський на род ний одяг //       

ет ног ра фіч ний слов ник. – к., 1977.
8.ка ра- ва си льє ва т. ук ра їн ська ви шив ка: 

аль бом. – к., 1993.
9.ку ли нич- ста хур ська о. мис тец тво ук ра-

їн ської ви шив ки. тех ні ка і тех но ло гія. – л., 
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свя тий ми ко ла Чу дот во рець зай-
має особ ли ве міс це в жит ті ук ра їн-
сько го на ро ду. в на ро ді ка жуть: 
“Немає за нас зас туп ни ка над ми ко-
лу”, “поп ро си ми ко лу, і він ска же 
спа со ві”.

“ба га то ве ли ких і прес лав них 
чу дес, – го во рить свя тий дмит ро рос-
тов ський, – здій снив цей угод ник бо жий 
на зем лі й на мо рі, до по ма га ю чи тим, 
хто пот ра пив у бі ду; ви но ся чи з гли бин 
мор ських тих, хто по то пав, виз во ля ю чи 
з не во лі по ло не них та дос тав ля ю чи їх 
до до му, від ме ча та смер ти лю дей ря ту-
ю чи. він ба га тьох лю дей зці лив, слі пим 
по вер нув зір, куль га вим нор маль ну 
хо ду, ні мим мо ву. ба га тьох в убоз тві й 
злид нях зба га тив, го лод ним їжу по да-
вав, і кож но му при якій- не будь нуж ді 
був по міч ни ком, теп лим зас туп ни ком. 
він швид ко з’яв ляв ся там, де був пот-
ріб ний...” 1

І ни ні свя тий ми ко ла Чу дот во рець у 
чу дес ний спо сіб до по ма гає лю дям: за 
свід чен ням оче вид ців, свя тий ба га то 
ра зів з’яв ляв ся на те ре нах Чор но биль-
ської тра ге дії. там він ря ту вав лю дей з 
бі ди і не щад но ка рав зло чин ців 2.

здав на в ук ра ї ні жод но му з угод-
ни ків бо жих не бу ду ва ли стіль ки хра-
мів, як свя то му ми ко лі Чу дот вор цю. 
так, у ки ї ві бу ло 11 мо нас тир ських, 13 
па ра фі яль них, 6 до мо вих і 2 цвин тар ні 
цер кви, а та кож 5 кап лиць і 9 біч них 
вів та рів свя то го ми ко лая у хра мах 3. 
до чис ла ки їв ських па ра фі яль них 
хра мів на ле жить свя то- ми ко ла їв ська 
цер ква, що в му зеї на род ної ар хі тек-
ту ри та по бу ту ук ра ї ни, яку пе ре ве-
зе но з тер но піль ської об лас ті (21 трав-
ня 1996 р. свя ще ни ка ми упцкп від-
прав ле но в ній пер шу служ бу бо жу).

в ук ра їн ській ха ті, на по ку ті, по ряд 
з об ра за ми спа си те ля і бо жої ма те рі, 
сто яв об раз свя то го угод ни ка ми ко-
лая: “бо цей об раз ду же по ма гає од 

уся ко го не щас тя. Як це шо про па де у 
ко го- не будь, або ко ні вкра де хто у 
ко го, або яке дру ге ли хо зро бить ся, то 
то ді у са мий пе ред тре ба про си ти на 
по міч свя то го ми ко лая, щоб він по ми-
лу вав. бо він, як ще хо див по зем лі, то 
він ду же ря ту вав уся кий на род од 
уся ко го ни щас ця, то йо му гос подь 
ми ло сер дний по ру чав, щоб він і те пер 
ря ту вав. він і те пер ря тує лю дей...” 
(зве ни го род щи на) 4.

заз ви чай лю ди мо ли ли ся пе ред 
об ра зом свя то го ми ко лая, як во ни са мі 
ка жуть, “сво ї ми сло ва ми від сер ця”. 
Нап рик  лад:  “ми ко лай-угод ник, 
бо жий по міч ник, ти на мо рях, ти на 
во дах, ти все ба чиш, ти все зна єш, ти 
всім лю дям по ма га єш, по мо жи і ме ні в 
доб рім ді лі”. “а да лі про си те, що хо че-
те, тіль ки хо ро ше про сіть з по га ним не 
звер тай тесь до свя то го ми ко лая”. 
(ки їв щи на) 5.

об ра зом свя то го ми ко лая (так 
са мо, як і об ра зом Ісу са хрис та) та 
бо жої ма те рі бла гос лов ля ли бать ки 
сво їх ді тей до шлю бу. мо ло до му да ва-
ли об раз свя то го ми ко лая угод ни ка, а 
мо ло дій – об раз бо жої ма те рі, як це, 
зок ре ма, бу ло на пол тав щи ні, де ще й 
сьо год ні мож на по ба чи ти ці дав ні 
шлюб ні (“пар ні”) об ра зи, як в ста рих, 
так і в но вих ха тах 6.

ці ка во, що в кар пат сько му ве сіль-
но му ри ту а лі “про щан ня з бать ка ми”, 
свя тий ми ко ла і бо го ма тір пос та ють, 
як жи ві лю ди, ко ли “мо ло дий стає 
пе ред гос по дом бо гом, пе ред сво їм 
та том, як пе ред свя тим от цем ми ко-
ла єм, пе ред сво єю ма мою, як пе ред 
свя тою пре чис тою. про сить він, 
на сам пе ред, гос по да бо га і сво го та та, 
як свя то го от ця ми ко лая і свою ма му, 
як свя ту пре чис ту” 7.

Час то з іко ною свя то го ми ко ли- 
угод ни ка за хо ди ли впер ше у но ву 
ха ту. збе рі га ли за ці єю іко ною ці лю ще 
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с. щербань

зіл ля, яке зби ра ли з мо лит вою, як оця: 
“свя тий ав рам на це зіл ля орав, а 
свя тий ми ко ла по га няв, ма тір бо жа 
сі я ла, та всім лю дям по міч да ва ла”. 
(зве ни го род щи на) 8. 

Іко ну свя то го ми ко ли-чу дот вор ця 
ма ли на сво їх ко раб лях чор но мор ські 
мо ря ки, які вва жа ли цьо го свя то го сво-
їм пок ро ви те лем. без іко ни свя то го 
ми ко лая не ви хо ди ли в мо ре одесь кі 
ри бал ки. а за по різь кі ко за ки, перш ніж 
ви ру ши ти в да ле кий по хід мо рем, йшли 
до цер кви, слу жи ли мо леб ні бо го ро ди ці 
і свя то му ми ко лі-чу дот вор цю 9.

ко лись в ук ра ї ні іс ну вав зви чай 
бра ти свя то го ми ко лая сво їм “по ру-
чи те лем”, да ю чи пе ред йо го іко ною ту 
чи ін шу обі цян ку. то го, хто не ви ко ну-
вав сво єї обі цян ки, свя тий ми ко лай 
міг по ка ра ти, що знай шло чи не най-
кра ще своє ві доб ра жен ня в “Чу ді про 
по лов ча ни на” – од но му з най дав ні ших 
чу дес ми ко ли-чу дот вор ця на на шій 
зем лі 10. ка рав свя тий ми ко лай і то го, 
хто “не бо яв ся грі ха” і лег ко важ но 
по во див ся з іко ною. Як раз про та кий 
ви па док за пи са но ав то ром в с. заб ро-
ди бо го ду хів сько го р-ну на хар ків щи-
ні. “На дос віт ках всі піш ли тан цю ва ти, 
а од ній дів ці не бу ло па ри, то ді во на 
вхо пи ла об раз ми ко ли-угод ни ка і 
піш ла з ним по ха ті тан цю ва ти – і зра-
зу ж оду бі ла, око лі ла...” 11

скрізь в ук ра ї ні дот ри му ва ли ся 
праз ни ків свя то го ми ко лая, як “ми ко-
ли зим ньо го” (“ми ко ли хо лод но го”) 6 
груд ня (19 за н. ст.), так і “ми ко ли літ-
ньо го” (“ми ко ли вес ня но го”) – 9 трав-
ня (22 за н. ст.). зи мою – 4, 5, 6 груд ня 
(17, 18, 19 за н. ст.) справ ля ли “ми ко-
ли ні свят ки”. в ці дні ва ри ли ку тю, 
уз вар, а та кож хо ди ли ко ля ду ва ти, 
зок ре ма, у ки є ві на йо го пе ред міс-
тях – на “вар ва ри” спі ва ли осіб ну 
ко ляд ку на вар ва ри ну пох ва лу, а на 
“ми ко ли” спі ва ли ко ляд ки з йо го 
ім’ям 12. 

до “ми ко ли зим ньо го” ко лись дав-
но при у ро чу ва ли так зва ні брат чи ни. 
ко ли брат чи ки, що на ле жа ли до цер-
ков них та ін ших братств, зби ра ли ся в 
цей день сво їм то ва рис твом, слу жи ли 
в цер кві свя то му ми ко лі мо леб ні, ста-

ви ли пе ред йо го об ра зом од ну ве ли ку 
свіч ку, а по тім всі ра зом ве се ло свят-
ку ва ли 13.

ве се ло справ ля ли “ми ко ли зим ньо-
го” в ук ра їн ських ро ди нах. гос тей 
“ша ну ва ли” доб ри ми, хоч і піс ни ми 
стра ва ми, ад же піст, а ще при го ща ли 
пи вом, яке не од мін но ва ри ли до цьо го 
ве ли ко го свя та 14. мо лодь справ ля ла 
“ми ко ли” біль ше на ве чор ни цях – 
ко ля ду ва ли, щед ру ва ли: “дів ча та вчи-
ли хлоп ців ко ля ду ва ти, за що хлоп ці 
да ва ли їм гро ші”. (сум щи на) 15. тра ди-
цій но від “свя то го ми ко лая” го ту ють ся 
до ко ля ди гу цуль ські па руб ки 16.

до не дав на по де ку ди по бу ту вав 
зви чай на пе ре дод ні праз ни ка “ми ко-
ли зим ньо го” при но си ти бід ним лю дям 
так зва ну “тай ну”. це міг бу ти, ска жі-
мо, мі шок бо рош на, який нес ли вве че-
рі, щоб ма ло хто ба чив, і ста ви ли під 
две ри ма ха ти. лю ди ка за ли, що то 
свя тий ми ко ла под бав, щоб, мов ляв, “і 
бід ний ми ко ли справ ляв”. (уман щи-
на) 17.

На “ми ко ли літ ньо го”, як ко лись 
ро би ли, так і те пер роб лять “заз драв-
ні обі ди”: “22 трав ня цер ков ний праз-
ник, не йдуть до лю дей, а тіль ки ко ло 
цер кви справ ля ють “ми ко ли літ ньо-
го”. всі лю ди сі да ють ко ло цер кви за 
сто ли – по по ї ли, по дя ку ва ли, пос пі-
ва ли псаль ми і роз хо дять ся. в цей 
день ба тюш ка ко ло цер кви, ще до 
служ би, свя тить во ду, з ко ло дя зя 
бе руть во ду, ос вя чує і ко ло дязь. то ді 
за хо дять всі в цер кву на лі тур гію”. 
(фас тів щи на) 18. 

а ось у міс ті зо ло то но ша на Чер ка-
щи ні, де у свя то- ус пен сько му хра мі є 
вів тар свя то го ми ко лая, в день “ми ко-
ли літ ньо го” “знат ні гос по ди ні при но-
сять на спіль ний обід ве ли кі пи ро ги з 
доб рою на чин кою з гре ча ної ка ші та 
м’яса” 19.

ці ка вий зви чай був на зве ни го род-
щи ні (с. ба га чів ка): тут, за два дні до 
літ ньо го ми ко ли ви ли ва ли і чис ти ли 
кри ни ці, а для цьо го ви би ра ли гар них, 
врод ли вих чо ло ві ків чи па руб ків, та 
щоб бу ли гар но ост ри же ні, за че са ні. 
“Як бу дуть чис ти ти кри ни цю най чис-
ті ші лю ди, то най чис ті ша й во да бу де... 
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та кі виб ра ні лю ди ви ли ва ють і чис-
тять кри ни цю гар но, а то ді, ко ли на бе-
реть ся во да, то й вдру ге ви ли ва ють до 
крап лі. піс ля цьо го ті, що ко па ли, 
по бо рять ся, щоб різ ка во да бу ла, як 
квас, а по тім тею во дою, що й ще на бе-
реть ся, по об ли ва ють ся, щоб бог дав 
дощ. На дру гий день при би ра ють бі ля 
кри ни ці, ви си па ють жов тим піс ком. 
ко ли близь ко кри ни ці не ма де ре ва, то 
чо ло ві ки ру ба ють гіл ля ли пи, клен ка, 
за ко пу ють ко ло кри ни ці, як ні би во но 
рос те. а жін ки ви пі ка ють хлі ба, щоб 
бу ло до во лі, бо у свя то та в не ді лю 
пек ти хлі ба гріх, і дба ють, щоб усе 
бу ло до страв. ра но “на ми ко ли” дів-
ча та з усьо го кут ка при но сять кві ти і 
сте лять по верх піс ку, нав ко ло кри ни-
ці. піс ля служ би в цер кві ду хів ниц тво, 
а ра зом і всі лю ди, зій дуть ся. Як пос-
вя тять, то ви тя гу ють во ди з кри ни ці, 
нап’ють ся, вми ють ся, а по тім тяг нуть 
від ра ми та об ли ва ють усіх... об ли ва-
ють так са мо і ду хів ниц тво. по тім сте-
лять нав ко ло кри ни ці на ви го ні ска-
тер ки, став лять стра ву, і сі да ють обі-
дать усі, ок рім дів чат і па руб ків. 
справ ля ють обі ди на ми ко ли і в 
ха тах...” 20.

На “ми ко ли вес ня но го” зде біль шо-
го ви во ди ли впер ше ко ней на па шу, 
звід си й при каз ка: “прий шов ми ко-
лай – ко ней ви па сай”. ко ли ж ви га ня-
ли впер ше ху до бу в че ре ду, то здо ро-
ва ю чись з пас ту хом, бу ло, ка за ли: 
“ми ко ла в ста до”, щоб свя тий ми ко ла 
йо го обе рі гав 21. пе ред літ нім ми ко ла-
єм “пас ту ха най ма ли, а на са ме свя то 
да ва ли йо му гос тин ці, пла ти ли”. (Чер-
ка щи на) 22. 

за на род ним по вір’ям, до “вес ня но-
го ми ко ли” не мож на бу ло ку па ти ся, 
мо чи ти ко ноп лі, а ще в на ро ді ка за ли: 
“до ми ко ли не сій греч ки і не стри жи 
овеч ки”.

справ ля ли в ук ра ї ні, зок ре ма на 
хар ків щи ні, та кож “ми ко ли но го бать-
ка”. вес ною – піс ля “ми ко ли вес ня но-
го”, а зи мою – в пе ред день “ми ко ли 
зим ньо го” 23.

вже ста ло в ук ра ї ні доб рою тра ди-
ці єю пов сюд но 19 груд ня да ру ва ти 
ді тям від свя то го ми ко лая гос тин ці, 

чим ду же вті ша єть ся ма ле ча.
ра ні ше на пол тав щи ні, сло бо жан-

щи ні, по чи на ю чи від праз ни ка “ми ко-
ли зим ньо го” і до різ два, пек ли свят-
ко ві пря ни ки – “па нян ки”, “ко ні”, 
“ко ні з вер шни ка ми”. Їх да ру ва ли 
ді тям, кот рі при но си ли ве че рю хре-
ще ним бать кам, ро ди чам, доб рим су сі-
дам. дів чин ці да ру ва ли “па нян ку”, а 
хлоп чи ко ві “ко ня”, або “ко ня з вер-
шни ком”. мож ли во, са ме ці свят ве-
чір ні пря ни ки і бу ли на ко заць ких 
те ре нах різдв’яним по да рун ком ді тям 
від свя то го ми ко лая 24. (у мНап НаН 
ук ра ї ни збе рі га єть ся ко лек ція та ких 
пря ни ків з пол тав щи ни).

ба га то на род них зви ча їв, об ря дів, 
зок ре ма й тих, що бу ли пов’яза ні з 
ім’ям свя то го ми ко лая, те пер, на жаль, 
за бу ли ся, пе ре ве ли ся, а те, що з лас ки 
бо жої збе рег ло ся, на леж ним чи ном не 
по ці но ву єть ся. втім, у му зеї на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту ук ра ї ни, і не 
тіль ки тут, ве деть ся пос тій на ро бо та з 
від род жен ня гли бо ко оду хот во ре них 
тра ди цій них на род них свят, зви ча їв, 
об ря дів.

Що ро ку 19 груд ня справ ля ють у 
му зеї свя то “ми ко ли зим ньо го” 
(“ми ко лая”). зран ку в цер кві пра-
вить ся служ ба, а піс ля служ би бо жої 
свя то про дов жу єть ся в за тиш ній 
се лян ській ха ті. лу на ють ко ляд ки, 
щед рів ки, зок ре ма й ті, в яких слав-
лять свя то го ми ко лу, як от у цій щед-
рів ці з Чер ка щи ни:

Ши ють, кра ють ри зи,  
                           та все зо ло тії, 
Щед рий ве чір, доб рий ве чір!  
                          (пов то рю єть ся)
по че пи ли ри зи та на трьох де ре вах, 
а з де рев зня ли, на прес тол пок ла ли, 
а з прес то лу, свя то му ми ко лі, 
бо свя тий ми ко ла  
                 три служ бонь ки слу же, 
а пер ша служ ба, та й за гос по да ря, 
а дру гая служ ба, та й за гос по ди ню, 
а тре тяя служ ба, та й за їх ні ді ти, 
по дво ронь ку хо дять,  
                     як зі ронь ки схо дять, 
Щед рий ве чір, доб рий ве чір! 25 

1 жит тя свя то го ми ко лая Чу дот вор ця. – к., 

свЯтИй мИкола ЧУдотворець У побУтІ УкраЇнського народУ
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с. щербань

1993. – с. 5
2 там са мо. – с. 4
3 га лай ба в. хра ми св. ми ко лая в ки є ві. – 

к., 2002.
4 крим ський аг. зви ни го род щи на з пог ляду 

ет ног ра фіч но го та ді як то ло гіч но го. – Ч. 1-к. – 
к., 1928. – с. 202.

5 зап. Щер бань с. від пет ру сен ко Н. в 
м. фас тів, ки їв ської обл., 2004 р.

6 з дос лід жень Щер бань с. на пол тав щи ні 
(по льо ві зві ти в ар хі ві мНап НаН ук ра ї ни).

7 ус пен ский б . фи ло ло ги чес кие разыс-
кания в об лас ти сла вян ских древ нос тей. – м., 
1982. – с. 76.

8 крим ський аг. заз нач. пра ця. – Ч. 1-к. – 
к., 1982. – с. 342.

9 во ро пай о. зви чаї на шо го на ро ду. етно-
гра фіч ний на рис. – т. ІІ, мюн хен, 1960. – с. 126, 
127.

10 жит тя свя то го ми ко ли Чу дот вор ця. – к., 
1993. – с. 38.

11 зап. Щер бань с. від ля шен ко І. (1922 р. н.) 
в с. заб ро ди, бо го ду хів сько го р-ну, хар ків ської 
обл., 2003 р.

12 крим ський аг. заз нач. пра ця. – Ч. 1-к. – 
к., 1928. – с. 217.

13 за пис ки им пе ра тор ско го рус ско го гео-
графи чес ко го об щес тва по от де ле нию этно-
графии. – т. 7. – с.пб, 1877. – с. 338.

14 во ро пай о. заз нач. пра ця. – т. 1. – 
с. 35.

15 зап. Щер бань с. від Ша ма ри с. (1914 р. н.) 
в с. ми хай лів ка, ле бе дин сько го р-ну, сум ської 
обл., 1989 р.

16 во ро пай о. заз нач. пра ця. – т. 1. – с. 84.
17 зап. Щер бань с. від Чер ниш г. (1914 р. н.) 

в с. крас но піл ка, уман ської р-ну, Чер кась кої 
обл., 1990 р.

18 зап. Щер бань с. від ков би На дії у м. фас-

тів, ки їв ської обл., 2003 р.
19 зап. Щер бань с. від от ця ва си лія, на сто-

я те ля цер кви св. ми ко лая у м. христи нівка, 
Чер кась кої обл., 2003 р.

20 крим ський аг. заз нач. пра ця. – Ч. 1. – к., 
1928. – с. 344.

21 сум цов Н. мышь в на род ной сло весности. 
70. – кн. 8. – 1891, № 1. – с. 86.

21 зап. Щер бань с. від ли си м. в с. ора дів-

ка, хрис ти нів сько го р-ну, Чер кась кої обл. 
22 ива нов п. жизнь и по ве рья крес тьян 

ку пян ско го уез да харь ков ской гу бер нии. – а., 
1907. – с. 180.

23 зап. Щер бань с. з по льо вих дос лід жень 
на пол тав щи ні, сло бо жан щи ні (див. екс пе ди-

цій ні зві ти ар хів мНап НаН ук ра ї ни).
24 зап. Щер бань с. від ли шень п. (1925 р. н.) 

у м. хрис ти нів ка, Чер кась кої обл., 2002 р.
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у му зеї на род ної ар хі тек ту ри і 
по бу ту НаН ук ра ї ни в м. ки є ві екс по-
ну єть ся дві цер кви з ре гі о ну се ред ньої 
Над дніп рян щи ни: цер ква Cвя то го 
ар хис тра ти га ми ха ї ла з с. до ро гин ка 
фас тів сько го р-ну ки їв ської обл. та 
цер ква Cвя тої му че ни ці па рас ке ви з 
се ла за ру бин ці мо нас ти ри щен сько го 
ра йо ну Чер кась кої об лас ті. цер ква з 
до ро гин ки да ту єть ся 1600 ро ком, цер-
ква з  за ру бин ців – 1742 ро ком.

вже в “Іс то рич ній до від ці” 1, скла де-
ній у 1975 р., зус трі ча є мо дві да ти по бу-
до ви ми хай лів ської цер кви: 1600 та 1700 
рік. 1600-м ро ком виз на чає її п. г. Юр чен-
ко 2, пер ший дос лід ник іс то рії цер кви з 
с. до ро гин ка, ймо вір но, пок ла да ю чись на 
ви дан ня л. д. по хи ле ви ча.

по хи ле вич пи ше: “цер ковь св. 
ми хай лов ская, де ре вян ная, 5-го клас са, 
зем ли име ет 65 де ся тин, пос тро е на в 
1600 го ду, как зна чит ся в кли ро вых ве до-
мос тях, но в 1852 г. фун да мен таль но исп-
рав ле на и пос тро е на при ней но вая ко ло-
коль ня” 3.

ук ла дач “до від ки” звер нув ува гу і на 
те, що най ста рі шою цер квою єпар хії є 
цер ква на ста рих мо нас ти ри щах, збу до-
ва на в 1648 р. 4 тоб то, цер ква в до ро гин ці 
бу ла збу до ва на піс ля 1648 р.

Як ба чи мо, по хи ле вич по си ла єть ся 
на “кли ро вые ве до мос ти”. про те “кли-
ро вые ве до мос ти” під наз вою “имен ных 
спис ков всем ли цам ду хов но го зва ния 
пра вос лав но го ис по ве да ния” зап ро вад-
же ні бу ли в ро сій ській ім пе рії 20 січ ня 
1769 р. 5, а от же, піз ні ше, ніж збу до ва но 
цер кву. доб ре бу ло б з’ясу ва ти, на під-
ста ві яких до ку мен тів чи свід чень в “клі-
ро ві ві до мос ті” бу ло вне се но ін фор ма цію 
про час по бу до ви цер кви.

дру гу да ту – 1700 рік – фіксу є мо в 
“мет ри ке для по лу че ния вер ных све де-
ний о древ неп ра вос лав ных хра мах 
бо жьих и ху до жес твен ных пред ме тах 

1887 го да” 6. в опи сі, ви да но му ва силь-
ків ським ду хов ним прав лін ням, заз на-
че но, що цер ква по бу до ва на в 1700 р. за 
вка зів кою “па ла ты кі ев ской го су дарс-
твен ныхъ иму ществъ”.

вар то на га да ти, що згід но з “трак-
та том про віч ний мир” між ро сі єю і річ-
чю пос по ли тою від 1686 р. кор дон між 
дво ма дер жа ва ми мав про хо ди ти по 
дніп ру за ви нят ком ки є ва з ра ді у сом в 
од ну ми лю.

за опи са ми 1686 р. лі нія кор до ну в 
ра йо ні ки є ва ма ла та кий виг ляд: по 
р. Ір пінь до впа дін ня в неї р. уна ви, да лі 
тро хи по уна ві, по су хо до лу до ви то ків 
р. стуг ни бі ля се ли ща сні тин ка, по 
стуг ні до м. ве ли ка сол та нів ка, по тім 
зно ву по су хо до лу в пів ден но- схід но му 
нап рям ку 7.

згід но з цим опи сом се ло до ро гин ка, 
що ле жить між Ір пе нем та уна вою, на ле-
жа ло ре чі пос по ли тій.

пос тає за пи тан ня: на якій під ста ві і 
ко му “па ла та ки ев ская го су дарс твен-
ных иму ществ” мог ла да ти вка зів ку 
по бу ду ва ти цер кву на те ри то рії су сід-
ньої дер жа ви?

се ред ві зи та цій уні ат ських де ка на-
тів хVІ ІІ ст., що збе рі га ють ся в Інс ти-
ту ті ру ко пи сів На ці о наль ної біб лі о те ки 
ім. вер над сько го, є і ві зи та ція фас тів-
сько го де ка на ту, до яко го на ле жа ла 
до ро гин ська цер ква. у ві зи та ції 1751 р. 
заз на че но, що цер кву зак ла де но на міс-
ці прис той но му в но во о сі ло му по се лен-
ні (w no wo o si ad ej wsi) 24 чер вня 
1750 р. 8

у чер вні 2004 р., на про хан ня па ра-
фі ян цер кви ар хис тра ти га ми ха ї ла, в 
Інс ти ту ті ге о хі мії нав ко лиш ньо го се ре-
до ви ща бу ло зроб ле но спро бу виз на чи-
ти вік де ре ви ни вів тар ної час ти ни цер-
кви ме то дом ра ді о вуг ле це во го ана лі зу. 
ре зуль тат ви я вив ся до сить- та ки нес-
по ді ва ним: 1528+71 рік AD. звіс но, та кі 

наУкове вИданнЯ

до питаННЯ про датуваННЯ церков середНьоЇ 
НадддНІпрЯНЩиНи в експозицІЇ музеЮ НародНоЇ 

архІтектури та побуту НаН украЇНи
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І. Яворська

да ні не є іс то рич но дос то вір ни ми, про те 
во ни по вин ні ма ти по яс нен ня.

впер ше по се лен ня до ро гин ка зга ду-
єть ся в до ку мен ті від 1 січ ня 1598 р. 
ки їв ський ка то лиць кий епис куп Іо сиф 
ве ре щин ський, “звер нув ши ува гу на 
зем лю й уро чи ще під наз вою до ро гин-
ка, де є вже прис той не по се лен ня”, сво-
єю гра мо тою приз на чає ми ко лу Ша дур-
сько го осад чим в це уро чи ще 9. тут же 
ве ре щин ський виз на чає і зат вер джує 
ме жі цьо го ма єт ку: “по чи на ю чи від 
дідь ків ської греб лі на р. Ір пінь, до ро гою 
з дідь ків ки в Чор но го род ку до ва лу, що 
від ді ляє Чор но го род ку від Но во го ве ре-
щи на 10, а по тім ва лом зно ву до Ір пе ня”. 
Не ві до мо ли ше, яким бу ло це “прис той-
не по се лен ня” у 1598 р.

па ра фії час то ви ни ка ли при са мо му 
зак ла дан ні се ла, або од ра зу ж піс ля 
закла ден ня, ко ли до ньо го по чи на ли стя-
га ти ся лю ди 11.

згід но з та ри фом по дим но го по дат ку 
1631 р., с. до ро гин ка спла чу ва ло по да ток 
із двох ди мів по три зло тих і з двох ого-
род ни ків по двад цять чо ти ри гро ші поль-
ських 12.

піс ля 1685 р. на спус то ше них і ро з о-
ре них во єн ни ми по ді я ми дру гої по ло-
ви ни хVII ст. зем лях фас тів щи ни з 
ме тою фор му ван ня ко заць ко го пол ку 
осів се мен па лій. він од ра зу ж роз по-
чав ко ло ні зу ва ти ці зем лі. за сло ва ми 
са мо го се ме на па лія: “пра цю вав ко ло 
неї [зем лі], як на сво є му гос по дарс тві, 
ши ро кі по ля за сі ва ю чи хлі ба ми. збіль-
шу ва лась кіль кість жи те лів і цер кви 
бо жії я по бу ду вав і прик ра сив” 13. 
Чи сель ність пол ку зрос ла з 800 чол. у 
1691 р. до 2–3 тис. у 1693 р. 14. в цей 
пе рі од цер ква в до ро гин ці дій сно мог ла 
бу ти спо руд же на. пе ре се лен ці мог ли її 
як збу ду ва ти, так і пе ре вез ти. тут пот-
ріб ні до дат ко ві дос лід жен ня.

дос те мен но ві до мо ли ше те, що цер-
ква, яка екс по ну єть ся в му зеї, стояла в 
до ро гин ці піс ля 1750 р.

цер ква з с. за ру бин ці да ту єть ся 
1742-м ро ком, теж за свідченням по хи-
ле ви ча:

“за ру бин цы се ло […] при ре ке гор-
ском ти ки че, в 5 вер стах ни же се ла 
ивах нов. […] цер ковь па рас кев ская 5-го 

клас са, зем ли име ет 37 де ся тин; пос тро-
е на 1742 го да” 15.

у ві зи та ції жи во тів сько го де ка на ту 
1784 р., згід но зі свід чен ня ми Іо ан на 
зе лін сько го, який був пат рі ар хом ці єї 
цер кви від по чат ку і на час ві зи та ції мав 
сім де сят ро ків, заз на че но, що цер кву 
спо чат ку зак ла де но “від но во го ко ре ня” 
(“de no va ra di ce”) близь ко ро ку 1742, за 
ур су ли рад зи вілл 16. зго дом че рез те, 
що цер ква бу ла і ма лою, і “нік чем но” 
збу до ва ною, ще й зіп су ва лась, бо дов го 
бу ду ва лась і не пок ри тою сто я ла,  на міс-
ці ста рої но ва зак ла де на (за “кон сен сом” 
від 26 квіт ня 1757 р.).

от же, нам не ві до мо, який виг ля д 
ма ла цер ква, по бу до ва на близь ко 1742 р. 
ця да та сто су єть ся іс то рії, а не ар хі тек-
ту ри. су час ний виг ляд цер ква от ри ма ла 
вже піс ля 1757 р. рік, ко ли бу дів ниц тво 
бу ло за кін че не, пот ре бує уточ нен ня.

у зга да ній ві зи та ції ска за но, що цер-
ква збу до ва на з ду бо во го де ре ва, “w 
kos tk” те са но го, з трьох час тин з трьо ма 
вер ха ми; бу ла ша льо ва на дош ка ми, кри-
та ґон том і прик ра ше на на ба нях трьо ма 
за ліз ни ми по зо ло че ни ми хрес та ми.

по се лен ня за ру бин ці іс ну ва ло ще в 
пер шій по ло ви ні XVII ст. На кар ті боп-
ла на, ви да ній 1650 р. 17, во но поз на че не 
як сло бо да (So bo da nowa ko lo nia), про те, 
наз ва на кар ті не заз на че на. г. л. де боп-
лан зби рав ма те рі а ли до сво єї ма пи про-
тя гом 17 ро ків.

тро хи піз ні ше, у 1652 р. назва по се-
лен ня трапляэться в ак ті по ді лу ма єт ків 
кня зя Яну ша виш не вець ко го між дво ма 
йо го си на ми 18.

у 1664 р. по се лен ня на ле жить кос-
тян ти ну виш не вець ко му і в ньо му на лі-
чу єть ся п’ять ди мів 19.

ур су ла фран ціш ка (1705–1753), за 
кол ля ції якої бу ло зак ла де но цер кву, 
ону ка кос тян ти на і ос тан ня пред став ни-
ця ро ду виш не вець ких, у 1725 р. ста ла 
дру жи ною ми хай ла ка зи ми ра рад зи-
віл ла (1702–1762), геть ма на ве ли ко го 
ли тов сько го 20.

зга да ний ви ще Іо анн зе лин ський, 
вис вя че ний у 1744 р. на свя ще ни ка уні-
ат ським мит ро по ли том афа на сі єм 
Шеп тиць ким, у 1768 р. ра зом з па ра фі-
єю при єд нав ся до пра вос лав’я. в цей 
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час у за ру бин цях на лі чу ва ло ся 58 гос-
по дарств 21.

піс ля 1775 р., ко ли вій ська ро сій-
ської ім пе рії за ли ши ли ук ра ї ну, по ча-
лося но ве го нін ня пра вос лав них в ук ра-
ї ні від по ля ків і уні а тів: від би ра ли цер-
кви, ви га ня ли і вби ва ли свя ще ни ків, 
роз ки да ли до ми, ко мо ри, шко ли і т. п. 
ма буть, та ка ж до ля спіт ка ла й Іо ан на 
зе лен сько го: на час ві зи та ції 1784 р. в 
за ру бин цях вже був уні ат ський свя-
ще ник 22.

у 1794 р., піс ля дру го го по ді лу поль-
щі, па ра фії од на за од ною по ча ли ви яв-
ля ти ба жан ня “при єд на ти ся до бла го-
чес тя і спо ві ду ва ти ві ру сво їх пред ків”.

ду хов не прав лін ня звер ну ло ся до 
пра вос лав них свя ще ни ків, які за ли ши-
лися в жи вих і бу ли виг на ні зі сво їх 
па ра фій під час пе рес лі ду ван ня пра-
вос лав’я, зак ли ка ю чи їх по вер ну ти ся 
до ко лиш ніх па ра фій. від гук ну ло ся 
ли ше кіль ка свя щен ни ків. се ред них 
був також Іо анн зе лин ський. од нак він 
по дав прав лін ню про хан ня про те, що 
че рез гли бо ку ста рість від чу ває не міч, 
яка на да лі пе реш код жа ти ме йо му ви ко-
ну ва ти тре би па ра фі яль ні та бо гос лу-
жін ня, і про сить вис вя ти ти для за ру би-
нець ких при хо жан си на йо го Іо ан на 23.

у 1901 р. в за ру бин цях був свя ще-
ни ком 74-річ ний мак сим фе до ро вич 
зе лин ський, вис вя че ний на цей сан у 
1852 р. 24

з’ясу ван ня точ но го ча су по бу до ви 
вка за них цер ков ви ма гає по даль ших 
глиб ших дос лід жень.

_______________ 
2 пам’ят ка на род ної ар хі тек ту ри, ко лиш ня 

цер ква свя то го ми ха ї ла з с. до ро гин ка, фас-
тів сько го р-ну, ки їв ської обл. (про ект рес тав-
ра ції). 1975. – ар хів мНа пу, 114 а–14. – к., 
1975.

2 пам’ят ка на род ної ар хі тек ту ри … – с. 11. 
Юр чен ко п. де рев’яна ар хі тек ту ра ук ра ї ни. – 
к., 1970. – с. 50, 51.

3 ска за нія о на се лен ныхъ мес тнос тяхъ 
кіев ской гу бер ніи или ста тис ти чес кіе, ис то ри-
чес кіе и цер ков ные за мет ки о всех де рев няхъ, 
се лахъ, мес теч кахъ въ пре де лахъ гу бер ніи 
на хо дя щих ся. соб ралъ л. по хи ле вичъ. –  кі евъ, 
1864. – с. 485. 

4 ска за нія о на се лен ныхъ мес тнос тяхъ ки ев-
ской гу бер ніи… – с. 335: “цер ковь пре об ра жен-
ская на ста рыхъ мо нас ты ри щахъ пос тро е на, 
какъ пи шет ся въ кли ро выхъ ве до мос тяхъ, 1648 
го да; сле до ва тель но, древ ней шая изъ всехъ 
де ре вян ныхъ цер квей епар хіи”.

Імо вір но, у наз ва но му ви дан ні тра пи лась 
зви чай на ти пог ра фіч на по мил ка.

5 пол ный пра вос лав ный бо гос лов ский 
эн цикло пе ди чес кий сло варь. – с.пб. из да тельс-

тво п. п. сой ки на, 1912. преп ринт. – м., 1992. – 
т. 2. – с. 1365–1366.

6 пам’ят ка на род ної ар хі тек ту ри … – с. 22.
7 кри кун м. ад мі ніс тра тив но- те ри то рі-

аль ний уст рій пра во бе реж ної ук ра ї ни в 
XV–XVI II ст. кор до ни во є водств у світ лі дже-

рел. – к., 1993. – с. 149. 
8 Інс ти тут ру ко пи сів На ці о наль ної біб лі о те-

ки ім. вер над сько го (да лі – Ір Нбу). – WD-I, 
2462, л. 521 зв. (див. до да ток).

9 див. ар хив Юго- за пад ной рос сіи (да лі – 
аЮзр). – Ч. VІ. – т. 1. – к., 1876. – с. 261–263.

10 йо сиф ве ре щин ський (1574–1599) – най-

ві до мі ший ки їв ський ка то лиць кий єпис коп до 
бе рес тей ської унії – фас тів ук рі пив як замок і 
пе рей ме ну вав у Но вий ве ре щин. по смер ті 
єпис ко па по вер ну ла ся ста ра наз ва. див.: пет-

ров Н. кі ев ское ла тин ское бис купс тво и сто ло-

вое бис куп ское име ніе фас товъ // кі ев скіе 
епар хі аль ные ве до мос ти (да лі – кев). – 1876. – 
№ 16. – от дел вто рой. – с. 497.

11 гру шев ський м. Іс то рія ук ра ї ни- ру си. – 
т. V. – к., 1994. – с. 270.

12 та риф фа по дым на го по да ти кі ев ска го 
во е водс тва 1631, мая 3. // аЮзр. – Ч. VІІ. – 
т. 1. – к., 1886. – с. 387.

13 се мен па лій та фас тів щи на в іс то рії укра-

ї ни. ма те рі а ли кон фе рен ції. – к. – фас тів, 1997. – 
с. 47.

14 сер гі єн ко г.  виз воль ний рух на пра во бе-
реж ній ук ра ї ні в к. XVII – поч. XVI II ст. – к., 
1963. – с. 63–64.

15 ска за нія о на се лен ныхъ мес тнос тяхъ 
кі ев ской гу бер ніи… – с. 330.

16 Ір Нбу. – WD-I, 2467. – с. 719–720. (див. 
до да ток).

17 див., нап рик лад, кар ту брац лав сько го во є-

водс тва у вид.: ляс ко рон скій в. ги льом ле вас сер 
де боп лан и его ге ог ра фи чес кие тру ды от но си-

тель но Юж ной рос сіи. – к., 1901.
18 рrzed kil ku set laty. Brac awszc zyzna // 

“Kwi aty i owo ce”. – K., 1870. – с. 316.
19 ис чис ле ніе по се ле ній и ды мов во е водс-
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тва брац лав ско го по слу чаю взы ма нія по дым-
на га и мли но ва го на ло га в 1664 г. //  аЮзр. – 
Ч. VII. – т. 2. – к., 1890. – с. 543.

20 Pol ski Slow nik Bi og ra ficzny. – T. XXX/2. – 
Z. 125. – War sza wa, 1987. – S. 299.

21 кев. – 1892. – № 15. – с. 562.
22 Ір Нбу. – WD-I, 2467, л. 721. (див. текст 

ві зи та ції в до дат ку).

23 лип ков скій в. унія и вос со е ди не ніе уніатов 
в 1794–95 гг. в пре де лах ны неш ня го ли по вец ка го 
уз да // кев. – 1895. – №  22. – с. 1112.

24 ад рес- ка лен дарь кі ев ской епар хіи за 1901 
год. – к., 1901. – с. 108. 

ÄÎÄÀÒÎÊ I 

Інститут рукописів 
Національної бібліотеки україни ім. вернадського, 
WD-1. 2462, л.521 зв.-523

Wizyta Cerkwi Dorohiхskiey pod Tytuуem So.  
Michaуa Archanioуa zostai·cey Die 26.  

Marty vs 1751 Anno odprawiona y opisana 

Ecclesia.
Ta Cerkiew nowa za Konsensem Przewielebnieyszego 
Imci Xa Michaa Prymowicza Prothonotariusza 
Apostolskiego officiaa Kiiowskiego de Data eiusdem Die 
Decima Tertia Junii veteris styli 1750 Ao Radomislia od 
Przewielebnego JXa Bazylego Konaszewicza Dziekana y 
Parocha Fastowskiego na mieyscu przyzwoitym w 
nowoosiadey wsi na Fundamencu Erekcyi przez Dziedzica 
daney cum solitis Ceremonii Die 24. Junii v[eteri] s[tyli] 
eodem Anno 1750 zaozona, z drzewa sosnowego w kostki 
gadko oprawnego staraniem y sumptem poboznych 
Parofian we trzy kopuly na Posaice bez opasania y kozu-
chowania wybudowana w kopuachieszcze troche nieiest 
zasklepiona ani pobita.
Sub tempus modern Visitationis ad wyz wspomnione-
go Xa Dziekana Fastowskiego prvio Consensu officii 
prsen de Data eiusdem Die 5. Xbris 1750 Radomislia, 
poswicona, Cmentarz nieogrodzony Dzwonow niema.

Immagines
Deisusu ani zadney ieszcze ozdoby niema tylko namiesnych 
obrazow na blatach cztery Zbawiciela Nayswietszey 
Panny So Mikoaia y So Michala bez Drzwi carskich oprocz 
katapetazmy bagazyowy, Otarz wielki ut cung przybrany 
na nim obraz So Jana Cymborii Puszki niema 

Suppellex Ecclesiastica 
Kielich cynowy cum requisitis Krzyzow dwa ieden rznity 
drugi malowany, Kadzielnica mosizna, Dzwonek 
otarzowy, Lichtarze drewniane, reszta zas rzeczy iako to 
Apparat Alba Antemis y inne requisita z Cudzych Cerkwi 
s pozyczane 

Libri Ecclesiastici 
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Msza y Trebnik druku Uniowskiego Cerkiewne, inne zas 
Xiegi iakoto Euangelium druku Lwowskiego Tryod Cwitna 
Szestodnik Psalterz Czesowiec pozyczane, Aposto druku 
Kiiowskiego nowy Cerkiewny. Metryka in 4°.

Parochus cum Parochianis
Parochem iest przy tey Cerkwi Wielebny Xidz Jan Samuyowicz, 
prvia Prsentatione Jasniewielmoznego Jmci Xa Samuela 
Ozgi Biskupa Kiiowskiego y Czernihowskiego Dziedzica de 
Data eiusdem s 22. Maii 1750. Ao w Iahodowie qu Prsentatio 
ad acta Consistorii Metroplni Kiiovien sub s Veneris 19. 8bris 
vs. 1750 Ao Radomislia, ad Jasnie Wielmoznego JEmсі Xa 
Feliciana Woodkowicza Chielmskiego y Belzkiego Biskupa 
Titulo Parochi do Cerkwi Dorohinskiey s 18. 9bris 1750 Ano w 
Biaym Polu ordynowany y do teyze Cerkwi y Parochii wyz 
wspomnioney Dorohinskiey od Przewielebnieyszego Jmci Xa 
Michaa Prymowicza officiaa Kiiowskiego s 10. Xbris vs 1750 
Ano w Biaey Cerkwi Canonice instytuowany y installowany. 
Tenze X Paroch przypocztkach exemplaren vitam dicit. 
Erekcya ktora iest nadana od JWo Dziedzica in Consistorio 
prien Kiiovien conservatur in Originali. Parochian przy tey 
Cerkwi znaiduiesi Nro 53. Dusz do spowie dzi 385 Ciz 
Parochianie kanony syco pienidze sprawui et in edifica-
tionem nov Ecclaobracai.

Dekretum Reformationis
Pod czas Wizyty Generalney przez nas nizey wyrazonych 
Wizytatorow expedyowaney, kiedy WX Jan Samuyowicz 
przykadnego bydz zycia y obyczaiew z Indafacyi Parofian 
Swoich pokaza si. Prze to chwalemy te iego zycie, ktore na 
dalsze czasy w wszelkim przykadzie, pilnoi Nabozstwa y 
dogladaniu Parofii kontynuowa ma, oraz Parofian Swoich 
w Nauce Duchowney wyraznie w Pacierzu y Artykulach 
Wiary S. Katolickiey istruowa powinien, Konstytucye 
Synodalne y Dyecezalne czyta, w Kasusach Instruowa si, 
Partykuy Przenayswitszey Eucharystyi co dni osm a nay-
daley pietnaie odmienia y renowowa, dawnieysze zas 
przy mszy S. porywa pod rigorem Kar surowych zalecamy. 
Pobozni zas Parofianie bez zadney opieszaoi Cerkiew 
Nalezycie dokonczy y we srodku ozdobi, o Antymis y Xigi 
do Nabozstwa zwyke mianowicie Msza y Trebnik 
Uniowskiego Druku postara si maia y bda powinni pod 
rigorem Interdyktu Mieyscowego a na wybrocznych y 
nieposusznych Osobistego przykazuiemy. M.D.N.
X. Michal Prymowicz P.A. Offl Surrogat Mett Kiiowski 
Wizytt Genlny wyraznie oznaczony Theodor Gromnicki aktt 
Kons. Kiiows y Wizyta; Pisarz
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ÄÎÄÀÒÎÊ II 

IP Нбув, WD-1, 2467, л.717зв.-721зв.

Anno Eodem 1784. Die 19na  
Martii w Zarubicach Wsi,  
Dobrach Wielm Kordysza Pisarza  
Ziem Bracawskiego 
Dziedzicznych, 
Dekanacie ywotowskim.

Wizyta Gnrlna Cerkwi Obrzdku Ruskiego z Rzymskim zied-
noczonego Parochialney Zarubinieckiey Tytuem Sy Praxedy 

Mczeniczki zaszczyconey, kollacyi ktrego wyey Wielm 
Kordysza, Archi-Dyecezyi Metropoli Kijowskiey.

1mo Cerkiew z drzewa dbowego w kostk ciesianego, o trzech 
podziaach, i wierzchach z gont i okrycia nieco opadaicych po 
bokach do ziemi tarcicami oszalowana, bez Ganku przed Drzwiami 
zachodniemi, Krzyami trzema elaznemi pozacanemi wierzch 
kopu przyozdobiona, Okien Szesnaie taflami naszklonych bez 
krat elaznych, Drzwi troie; na zawiasach elaznych; od zachodu w 
Babicu z zamkiem zewntrznym, to iest kdk, od Poudnia w 
Macicy, i od Ponocy w Presbyterium, z zasowami drewnianemi, i 
podog w Presbyterium, i do poowy w Macicy uoon z tarcic 
tylko maica, posrd wsi na mieyscu rwnym od Mieszka Ludzkich 
nieco odlegym, otarzem wielkim na wschd Sloca sytuowana.
2ndo Deisus roboty Snycrskiey miernie malowany i fangultem 
zocony.
3tio In Presbyterio na Mensie Otarzyk roboty podey Snycerskiey, 
z Ciborium gadkim niezamczystym z farb i malunku opadaicy, in 
Ciborio SSmum na Korporale czystym niedawno renowowane 
Konserwuie si.
4to Antemis nocie niepodlegy. S. Pam[ici] JWo Atanazego 
Szeptyckiego Metr. Naczynia SS. Argenterye, i inne Rekwizyta 
Cerkiewne.
1mo Puszka czyli Hrobnyca pro Conservatione SSmi srebrna 
wewntrz naleycie, zewntrz mao pozacana niewielka.
2ndo Kielich srebrny z popsut wewntrz pozot, zewntrz miey-
scami //л.719 z Patn, i Gwiazd z iedney, i yeczk po obydwoch 
stronach, pozacane. Kielich z P[a]ten i Gwiazd cynowy.
3tio Miernice srebra podego wewntrz wyzacane pro Oleis 
Sacris.
4to Krzy wierzch Ciborium cynowy.

Naczynia SS. Argenterye, i inne Rekwizyta Cerkiewne.

5to Lichtarzw mosinych niewielkich par dwie. Lichtarz cynowy 
ieden.
6to Kadzielnica mosina iedna.
7mo Dzwnek Otarzowy spiowy ieden.
8vo Stawnikw czyli swiec duych przed Obrazami trzy. Apparaty, 
Alby, i inne Rzeczy Cerkwi Zarubinieckiey.

Apparaty, Alby, i inne Rzeczy Cerkwi Zarubinieckiey.

арк.719
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1mo Apparat na dnie zielonym natasowym parterowy cu 
Reqisitis. Apparat Kitayki przkowy niebieskiey cum 
Reqisitis.
Apparat zielony z kami ot golowy, ze Stu sama bez innych 
Reqisitw.
2ndo Alb ptna domowey roboty trzy, iedna zapoocz dwie 
niciami w dole wyszywane, Humeraw dwa do podpasy-
wania Alb zielony, i niebieski superfinowych dwa, i weniany 
krcony trzeci, Korporaw dwa, Puryfikaterzw trzy.
3tio Na Mensie Obrusw ciki i gruby domowego potna dwa, 
namitczany trzeci, i Cyrata malowana. Antepedium przed 
Mens weniane.
4to Katapetazma za Carskiemi Drzwiami bagazyowa.
5to Zasonek przed Obrazami Paryzkiey Materyi w Paski dwie i 
szafirowa kitayczana iedna, Chustek na zasonkach iedwabnych 
trzy.
6to Krzy Procesyonalny roboty Stolarskiey malowany.
7mo Chorgwiey, czerwona, i niebieska, kitayczanych dwie, i 
na ptnie malowanych dwie.
8vo Caun Sukna granatowego z lisztwami pciennemi.

Xigi Cerkwi Zarubinieckiey.

1mo Ewangelia pod Maremus oprawna in Folio druku 
Moskiew.
2ndo Msza in Folio druku Uniowskiego.
3tio Aposto, Tryfooy, i Tryody obydwie Postna, i Cwietna 
druku Kijow
4to Obszczyna in Folio pisana.
5to Szestodnik i Psaterz in Quarto majori druku Kijow
6to Psaterz druku Poczajow druga, in Quarto majori.
7mo Czasowiec in 8vo majori druku Kijow
8vo Irmooy in Folio druku Lwowskiego.
9no Trebniczek in 8vo minori druku Uniowskiego.

Cmentarz, Dzwonnica

1mo Cmentarz wakiem dawno okopany lecz ju opady.
2ndo Dzwonnica przed Cerkwi od zachodu Soca na cztrech 
supach  z daszkiem niewielkim niedokrytym, na ktrey Dzwonw 
cztry. Dokumenta, i nadania Cerkwi Zarubinieckiey.
1mo Zaoona Ta Cerkiew pocztkowie de nova radice okoo 
Roku 1742. za kollacyi J.O. Xiney Urszuli Radziwillowey 
Hetmanowey W. X. Litt. przez Xa Sebestyana Kawszyskiego 
Sdyka Dyecezalnego, a Parocha  Gra now skiego Powag i 
Wadz JWo Atanazego Szeptyckiego Metropolity Caey 
Rusi, iako pocztkowie bywszy teye Cerkwi Pa[ro]ch X Jan 
Zielinski oczewisto stawaicy, o te zaoenie staraicy si, 
Kapan maicy lat Oboonych Siedmdziesit, a Powiceniec 
S. Pamici JWo Atanazego Szeptyckiego Metropolity Caey 
Rusi, zawiadcza.
2ndo Pobenedykowana i Poswicona przez niegdy Kornelego 
Szpanowskiego Dziekana ywotowskiego Powag JWo 
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Atanazego Szeptyckiego Leona Biskupa Lwowskiego za 
Instrumentem niegdy Tymoteusza Matkowskiego Officyaa 
Bracl[awskiego] i Barskiego w ywotowie Dnia10. Octobris 
V. Styli 1750. Roku datowanym, teraz przy Cerkwi 
znayduicym si.
3tio Poniewa dopiero wyraona Cerkiew, i maa Struktur, 
i nikczemn budowana bya, a do tego przez duge budow-
anie si i niepokrycie strupieszaa, przeto na mieyscu tey 
ninieysza przez Mieysca Dziekana za Instrumentem itidem 
Awtentycznym Powag i Moc JWo Floryana Hrebnickiego 
Metropolity Caey Rusi, od Xa Michaa Prymowicza Officyaa 
Metropolii Gnrlnego danym, na Dniu 26. Kwietnia 1757o 
Roku w Miniykach datowanym, a teraz przy Cerkwi 
znayduicym si zaoona.
4to Extrakt Wizyty Gnrlney Awtentyczny Cerkwi 
Zarubiskiey 1762.  Roku, Dnia 28. Octobris czynioney, Rk 
Nam znan niegdy Romana Wyhowskiego Officyaa Bracl 
Wizytatora podpisany, i Pieczci JWo  Felicyana 
Woodkowicza Metropolity Caey Rusi stwierdzony.
5to Fundusz tey Cerkwi ma si znaydowa in Archivio 
Metropolitano, Za z Mocy tego Funduszu wywali dawniey-
si i niektre teraznieyszy zaywa nastpuice Gronta 
Cerkiewne, w Pierwszey od Zubrychi Rce na Uroczysku 
Stupki, i przy samey Rudzie Stupki zwaney, Cerkiewnego 
Pola w czterech kawakach Dni Dwanaie. W Drugiey od 
Manastyrzysk Rce, nad idcym z Zarubiniec do 
Manastyrzyszcz traktey w prawey Rce Dni, 12. i Obogu 
zaoranego na Cerkiew w iednym 
Ciagu z wyraonym Polem moe bydz Dni Om, posrod 
Ktrego Pola Mogia niewielka. I w trzeciey od lasku 
Skomorochi zwanego pierwsze Kawaki dwa prosto Prysiowa 
Lasku po obydwoch Stronach droyny, ze Wsi Zarubiniec 
do Prysiowa idcey, w ktorych Dni Orania Om, znowu za 
Subotynym Iarem Dni cztry, Zosobna w teye Rce Siano 
na Ostrowie podczas Wiosny Tikicza Rzeki wod otacza si 
zwykym, na Kosarzw czterydzieie, na ktrym i Pasieka 
Plebalna bywaa.
6to Plac Plebalny przy samym Cmentarzu, patrzc na wschd 
Soca od polnocy niezagrodzony szroki na krokw 120. dugi 
na krokw 180. wraz z Gumnem Sadkiem, i ogrodem, na 
ktrym Izba Plebalna z Alkierzem, i Piekarnia przez sieni z 
komrk miasto Alkirza przybudowan, pod iednym nakry-
ciem slomianym, przeciw Piekarni od zachodu Sonka Gumno, 
Stodoa, na sochach tylko stara. 
7mo Szkka od zachodu przy Cmentarza rogu prawym.
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Paroch, i Ministrowie

1mo Nie Paroch, lecz Kommendarz WX. Stefan azarewicz Origme Sotys, 
Ruthenus, Prostego, dobrego, spokoynego Ducha Kapan, Stateczny w 
Iednoi Swietey, i trway katolik, Powiceniec Woodkowiczowski po 
rezygnowaniu Beneficium, do ktorego Ordynowa si z przyczyny Ubogiego, 
i niewystarczaicego Funduszu, po kilku godziwych i prawnych 
Kommendach, Kommendowany iest z Urzdu Metropolitt Konsystorskiego 
Braclaw do Zarubiniec, iako Instrument Awtentyczny sub Folio 5. Aktw 
Konsystorskich Gracyalnych, Dnia 23. Listopada W.S. Kalendarza, 1780. 
Roku w Wytowcach datowany zawiadcza.
2ndo ona Anna Krotkowiczwna Crka Kaplaska stateczna.
3tio Syn Starszy Jan lat 24. tylko po Rusku edukowany.
Syn drugi Piotr lat Dwdziestu podobney Starszemu edukacyi.
Syn trzeci Damian lat 8. Czasosownik.
4to Diak Mateusz Cwiriko Modzian, Uczniow trzy.
Bractwo, i Skarb Cerkwi Zarubinieckiey
1mo Bractwo przy tey Cerkwi zwyczayne: Ktrego Ktytor Stefan Xidz.
Starszy Bratczyk Prokop Cymbaenko Klucznik Jakw Sycz i inni.
2ndo W Gotowiznie mai Cerkiewnych pienidzy posiodma Rubla.
3tio Dugu na Regestrach Kanunnych mai Rubli, po Dzisi Grzywien Rubla 
liczc, Nro 62. i Grzywien sze, Pasieki do Stebnika na Zim wloyli Pni, Nro 
16.
4to Kanun syc co rocznie za przymusem yda Ardarza podczas ktrego 
sycenia kanunu Tene yd Ardarz narzuciwszy Spust Gorzaki, oraz 
Skapszczyzny, wymusza tego, i wyciska po Zll Poll 26. szykowa wicey nad 
sutki niepozwala, w niewyszykowaniu do sutek mid piecztuie, a gdyby si 
odwayli szynkowa po wyiu sutek, tedyby Strof opaca musieli, iako przed 
kilko latami, pacili si od kodey chaupy po p Rubla srebrnego, dla czego 
porozdawawszy na borg. bardzo wiele szkodui, i choby niesycili kanunu, 
tedy such rat opacaliby.

Parafianie

1mo Parafian Osiadoi w Wsi Zarubincach Nro                                80
2ndo W Tey Osiadoi Osb do Spowiedzi zdolnych Ptci Mski Nro        191
3tio Osob do Spowiedzi zdolnych Ptci Niewieiej, Nro                       188
4to Osob do Spowiedzi niezdolnych Ptci Oboiey Nro                                        179
5to Katedratyku czyli kapitulne z tey Parochii placi si Zll  Poll                        14
6to Subsidii Charittwi Zll Polskich                                                                   7

Dekret Poprawy

Na Terminie Ninieyszey Wizyty z dwokrotnego Obwieszczenia Prawnie 
przypadaicym, Wielmony, Przewielebnieyszy Jm Xidz Jzef Skulski 
Dziekan Berdyczowski Wizytator Generalny, Nayprzd Wielebnemu Xidzu 
Stefanowi azarewiczowi Kommendarzowi Zarubinieckiemu Urzdowemu, 
Trzezwo zachowa, w Domie Karczemnym nigdy niebywa, Naboestwa 
pilnowa, Nauk Chrzeiask co Niedzielli, i Swita przepowiada, Pacierza 
za Dziesicioro Boego, i Cerkiewnego Przykazania nietylko co Niedzielli i 
Swita, lecz w Wielkim Poie co dzie, rano i wieczr Parafian ile Dzieci maych 
naucza, a Nieumieitnych do Spowiedzi Paschalney, do Szlubw Maeskich 
do Kumowania, i innych Obrzdkw Chrzeiaskich a poki naucz si, 
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І. Яворська

nieprzypuszcza, Cia w Bogu zchodzcych z tego Swiata do 
Dwdziestu cztrech godzin niegreba, i podug Artykuow 
Synodalnych, i Dyecezalnych Konstytucyi sprawowa, a przytym 
Caloi Nada Cerkiewnych, i Naleytoi usilnie broni, pod 
Uchileniem od sprawowania Urzdu Kapaskiego zaleci, Tudzie 
Bractwu i Parafianom Zarubinieckim Pasterzowi swemu w 
Zbawiennych Wokacyach, i powinnoiach, Niemniey tyme 
Bractwu i Parafianom, za Ktytora Pobonego Stefana Xiadza. 
Kreowawszy, i Przez ninieysze Pismo zmocniwszy, Onemu w 
obowizkach do Bractwa nalecych Brackich, posusznemi bydz, o 
utrzymywaniu Cerkwi, i w Niey porzdku stara si,a wyraznie: 
Zameczk do Ciborium przyrobi, Podog w Cerkwi dokczyc, 
zwierchu dach poreperowa, Okna ponaprawia, Ganek przed 
Drzwiami Cerkiewnemi, przyrobi, a naypryncypalniey, i 
nayprdzey Kielich z pozoty wewntrz zpezy, na nowo pozoci, i 
od kogo naley powici, stara sie, Cmentarza okp ponowi, i 
cho chrustem po waku ogrodzi, pod nieuchronnym Interdyktem 
Cerkwi w czasie sprzeciwienia si przykaza, Naostatek zabiegaic 
Zniewadze, i Szkodzie Domu Boego, oraz wadaniu Cerkwi 
ydowskiemu, poniewa yd Ardarz Zarubiski Karczemny, 
przymusiwszy Bractwo co rocznie do sprawiania kanunu od Kodey 
Konwicy syccego si na kanun miodu po Z Poll dwa wymusza, 
Gorzaki Spust narzuca, i z Skarbonki Cerkiewney, naymniey po 
Rubli trzy za to wyciska, i cho nadarza si kiedy z okazyi niedostat-
ku i niesposobnoi Kanunu niesyci, tedy such za to rat rownie 
narzuciwszy, i bez Kanunu gorzak, tudzie Bractwo gnbic, i 
exekwuic wydziera, a z td uszkodzenie, a nie przyczyczynienie 
Prowentu Cerkiewnego dzieie si; Przeto odtd kanunu pod 
Interdyktem Cerkwi zabroni, a o inszy sposb Swiata, i zastpienia 
potrzeb Cerkiewnych iako to Wina, Kadzida, i reperacyi stara si, 
lub do JWo Dziedzica, a Cerkwi Boey Kollatora supplikowa 
nakaza. D. N. Moc.
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