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Наталія Ярмоленко 
(Черкаси)

Динаміка образу птаха в українських 
рушникових орнаментах

У  розвідці простежено особливості зображення птахів у словесному 
фольклорі й зображальному народному мистецтві українців та визначено 
характерні риси кодування образу птаха. Проведене зіставлення засвідчує 
спільну генезу фольклорного образу птаха і стійкість традиції його вико
ристання. У результаті дослідження автор дійшла висновків про дублюван
ня важливих для нації повідомлень за допомогою вербальних (у  жанрах 
усної народної творчості) та зображальних (у  рушниковому шитті) куль
турних кодів.

The peculiarities of birds representation in the verbal folklore and graphic folk 
art of Ukrainians are considered in the article. The typical features of bird ima
ge coding are determined. The comparison assures common genesis of the bird 
folklore image and the stability of its use tradition. As a result of the research, the 
 authoress have concluded that the messages important for the nation are duplicated 
through verbal (in the genres of oral folk works) and visual (in folk embroidery) 
cultural codes.

Попри те, що культурні коди (образи, мотиви, архетипи, міфо
логеми, концепти) у вербальному фольклорі мають тривалу істо
рію дослідження, семантика зображального фольклору вивчена 
недостатньо. Накопичення матеріалів для наукового осмислення 
українського орнаменту розпочато наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. 1, а перша узагальнююча праця про українську орнамен
тику вийшла аж на початку ХХІ ст. [7]. Завдання нашої розвід
ки – встановити, які «пташині» коди дублюються у вербальному 
фольклорі та рушниковій орнаменталістиці і як вони видозмі
нюються й трансформуються в історичній динаміці.

міждисциплінарні аспекти  
сучасної фольклористики
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Образи птахів у колекції Музею українських рушників Чер
каського національного університету посідають настільки ваго
ме місце, що виникає очевидна необхідність поговорити про них 
осібно. Динаміка образів птахів у рушниковій вишивці ХХ  ст. 
може бути означена як трансформація від образів міфологічних 
птахів до птахів суто декоративних, від шитих у червоному ко
льорі птахів – творців Всесвіту до різноколірних птахів у бароко
вих корзинахгніздах, обвитих квітами й листям, вишитих у сти
лі рококо. Розглянемо, як відбувалася ця динаміка у словесному 
фольклорі, а за аналогією з ним – і в зображальному.

У  міфопоетичних традиціях птахи  – невід’ємний елемент 
міфологічної системи, вони можуть бути божествами, деміур
гами, героями, трикстерами і тотемними предками. На тотемне 
походження багатьох фольклорних образів указують міфи про 
уособлення індоєвропейського бога війни Перуна в образі птаха, 
коня чи іншої тварини, що везе сонячний диск по небу. В україн
ських епічних піснях образ птаха синкретичний і зберігає ознаки 
божества, деміурга, тотемного предка. 

У світових міфологіях архетип птаха символізує божественну 
сутність, душу, верх неба і небесні світила (Сонце, Місяць, весел
ку) та небесні явища (грім, вітер тощо). Типологія птахів у вер
бальному та зображальному фольклорі – від напівфантастичних 
(райські птахи, голуб, що пашить полум’ям, жарптиця тощо) 
до реальних (жайворонок, соловейко, сокіл, орел). Пташиними 
ознаками наділені чарівні тварини – крилатий кінь і змій. У ре
зультаті фольклорної метаморфози птахами стають люди: обра
зи донькипташки, матерізозулі, чоловікабусла тощо.

В українців тотемні предкиптахи мають риси сонячного бо
жества та богатворця. Птахи утворюють світ з яйця або діють 
як пернаті помічники бога: «Прилетіла жавориночка. Бідна ж її 
голівочка. Ніде сісти, кубельце звисти, Ніде сісти, яєчко знести» 
[6, с. 26]. «Жавориночка» – уособлення Сонця в період хаосу до
творення. Хаос, за античними концепціями, – безкінечний і пус
тий світовий простір або міфологічний персонаж, що породжує 
світове яйце, або крилатий дракон, або волога, вода, або світовий 
океан. В  українському ліроепосі це зазвичай море: «Як ще не 
було початку світа, То ще не було ні неба, ні землі, А лишень було 
широке море» [3, с. 49]. Міфічний птахвогонь з верхнього ярусу 
світобудови змушений створювати собі умови для життя на воді.
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Уявлення про небесний вогонь як птаха містить «Велесова 
книга», у якій вогонь «Мати Слава принесла на крилах своїх пра
отцям нашим» [1, с. 49]. Під час шиття птаха як уособлення не
бесного вогню розміщують на вершині Світового дерева. В укра
їнському героїчному епосі тотемний першопредок в образі птаха 
(«жавориночки», соловейка чи інших) виступає і як деміург у 
значенні «ремісник», «майстер», і як небесний богтворець з кос
мічними масштабами діяльності, що створює небо, землю, лю
дей: «Се бо Дажбо створив нам яйце, що є світзоря, яка нам сяє. 
І в тій безодні повісив Дажбо землю нашу, аби тая удержана була. 
Так се душі пращурів суть. І ті світять нам од Іру» [1, с. 13]. Він 
створює не певні об’єкти, а Космос, Усесвіт.

Міфологічний птах у героїчному ліроепосі подібний за функ
ціями до Перуна, який творить матеріальний світ за допомогою 
блискавки і грому: розковує воду і проливає її життєдайними 
дощами. Іноді в колядках ритуальну дію виконує не один птах, 
а  дватри, які рухаються по траєкторії блискавки  – розсікають 
земні води, творячи світ: «А на тім морі явір зелений, На тім яво
рі три голубочки, Три голубочки раду радили: – Як би ми, браття, 
світ поставили? Ой ходім, браття, аж на дно моря Та там добудем 
дрібного піску. Тот пісок дрібний посієм всюди, Та встане з него 
свята землиця, Та буде тамки золотий камінь, З того каміння то 
буде сонце, То буде сонце і місяць ясний, Рум’яна зоря й звіз
ди прекрасні» [3, с. 49]. Отже, в українському фольклорі цілком 
можливим є орнітоморфне (пташине) уособлення головного чо
ловічого божестватворця.

Із приходом християнства образ Перунаптаха замінюється 
християнським святим чи святими: «Ішов святий Петро і Павел 
з Пресвятою Богородицею високих гір ворочати, вниз води спус
кати» [10, с. 94].

В українських колядках орнітоморфний образ бога світла пе
реживає язичницьку добу і християнізується. Різдвовогонь має 
образ птаха – сивого голуба, що переходить дорогу святому Пет
ру: «Мене перейшло сиве голуб’є, Ой я того си та й перепудив. 
Тому зи рота поломінь пашить. Тому из очей іскри скакали». Уже 
у варіантах цієї колядки образ птахатворця стирається, оскіль
ки через втрату вірування його зв’язок з вогнем стає незрозу
мілим носіям фольклору. У  інших варіантах колядки птаха за
мінюють невизначеним «чудомчудним», образ якого втрачає 
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орнітоморфні риси: «Не вийшов Петро як на півдороги  – Зди
бало Петра чудочуднеє, Чудо чуднеє, вогнем страшнеє! Петро 
жахнувся, назад вернувся. Рече Господь до святого Петра: Ой 
Петре, Петре, послуго моя, Чом ти не приніс святеє Різдво? – Ой 
здибало мене чудо чуднеє, Вогнем страшнеє, А я жахнувся, на
зад вернувся! – Ой не єсть то, Петре, ніяке чудо, А то єсть святе 
Різдво» [8, с. 59].

У народних ліроепічних піснях образ птахавогню, що тво
рить світ, трансформується в образу конкретного птаха, що над
то рано повернувся з вирію. Однак при цьому птах (наприклад 
«соловеєчко») зберігає деякі риси культурного героя – помічника 
бога: «Обізвався соловеєчко: – Не журися, перепілочко, Я всі сні
ги та й порозмітаю, Буде сісти, де гніздечко звити, Буде де малих 
діточок плодити» [6, с. 27]. В інших варіантах колядки функція 
птахадеміурга полягає в тому, що він є посланцем язичницького 
богатворця, виконавцем його волі: «– Ой ти, соловейку, ти ран
ній пташку, Ой чого так рано із вир’їчка вийшов? – Не сам же я 
вийшов, Дажбог мене вислав З правої ручейки, і ключики видав, 
З правої ручейки літо відмикати, З лівої ручейки – зиму замика
ти. А ще по горах сніги лежали. А по дорогах криги стояли» [3, 
с.  118]. У християнській міфології в образі чорноголової качки 
виступає диявол, що виконує функції помічника Господа.

Птахдеміург створює оптимальні умови для сонячного світо
творення  – змітає сніги і кригу, щоб «жавориночка» «там сіла, 
кубельце звила, Ой там сіла, яєчко знесла» [6, с. 26], або сам вико
нує роль творця: «А тії сніги ніжками потопчу, А тії криги криль
цями поб’ю. І кубелечко я собі зів’ю, І в кубелечці діток наведу» 
[3, с.  118]. Таким чином, рушниковий орнаментальний сюжет 
«птах на гнізді» не випадковий, бо має досить давнє міфологічне 
походження, а  його генеза чітко простежується у вербальному 
фольклорі.

Українські ліроепічні пісні зберігають також пережитки 
статевого тотемізму, що відобразився в язичницьких ритуалах 
одруження: «Ой зза гори дим та дим, Там соловейко гніздо звив 
Ще й гарнесенько щебетав – До себе галочку прикликав: “Іди, га
лочко, зо мною, Будеш ти мені жоною, А моїм діткам матір’ю, Бо 
в мене дітки маленькі, Ще й до матері раденькі”» [3, с. 153]. Птахи 
на гнізді в українському вербальному і зображальному фолькло
рі є міфологемою сім’ї, одруження.
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Сюжети деяких календарнообрядових пісень будуються на 
розгорнутому порівнянні «селезень летить, да утінку імчить» – 
«козак мчить дівчину» [4, с. 374]. Про те, що такий обряд ще з 
язичницьких часів мав місце і міг бути відображеним у фольк
лорі, свідчить літопис: «І сходилися вони (деревляни, радимичі, 
вятичі, сіверяни) на ігрища, на пляси і всякі бісівські пісні, і тут 
умикали жінок собі, – з якою ото хто умовився» [9, с. 9]. Ці ігри
ща були приурочені до русальних та купальських свят. Троїцькі 
рушникові орнаменти «птахи на гнізді», попри барокові запози
чення, гармонійно влилися в палітру народної орнаментики.

Зображення двох чи трьох птахів на верхньому ярусі рушни
кової вишивки могло символізувати образ небесної сім’ї, а самі 
птахи співвідносилися з небесними світилами та явищами  – 
Сонцем і Громовиком чи, можливо, Сонцем та Місяцем. Птахи 
творили космологічну модель Усесвіту або ж могли бути посе
редниками між світом богів і людей, як у відомій колядці про 
сиву зозулю, що прилетіла до саду, де розташовувалися три те
реми: «У першому – красне сонце, У другому – ясен місяць, А в 
третьому – дрібні зірки. Ясен місяць – пан господар, Красне сон
це – жона його, Дрібні зірки – його дітки» [4, с. 273].

Одна з оспіваних варіацій небесної моделі в колядках – сім’я 
«пана господаря». У  фольклорі цінність діянь залежить не від 
кількості затраченої фізичної енергії, а від того, як точно людина 
відтворює акт першотворення, чи правильно повторює міфоло
гічний зразок. Міфологічні прототипи земного господаря – боги, 
які є для нього та його сім’ї зразком. «Там господар – як вино
град, Там господиня, як калина, Його сини, як соколи, Її дочки, 
як панночки, По саду ходили, сад садили» [6, с. 271]. Отже, ви
шивані птахи могли уособлювати таку взірцеву сім’ю.

У ліроепічних піснях наявні образи не лише «світлих» пта
хів, але  й демонологічних, які також мають смислове наванта
ження – вони є провідниками в потойбіччя або знищують кригу 
хвороб у потойбічному світі. Наприклад, міфологічна семанти
ка ворона добре розкривається через таке замовляння: «На си
ньому морі, на камені ворон сидить, лапами розгрібає, хвостом 
розмітає, од хрещеного  ... пристріт одганяє» [10, с.  111]. Архе
типний ряд значень хаосу в українському фольклорі включає 
зиму, холод, хворобу та інші явища, від яких людині стає зим
но, наприклад, пристріт. Цілком імовірно, що хижі птахи, такі 
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як орел, сокіл, на рушниковій вишивці мали функцію оберегів  
і медіаторів.

У значно пізніших за походженням піснях зображення птаха 
виконує роль поетичного паралелізму, яким, наприклад, почина
ється пісня про проводи молодого козака до війська: «Зажурився 
соколонько  – бідна ж моя головонька, Що чужая сторононька, 
Що зарання з вирья вийшов, Що по горах сніги лежать, По до
линах ріки протікають» [11, с. 952].

Як бачимо, українці мали досить потужну поганську тради
цію обожнювання птахів. За язичництва їх порівнювали з не
бесними світилами або помічниками богівсвітотворців. Пта
хи вкладалися в загальну фабульну схему космогонічного та 
антропогонічного міфів про постійне відродження Всесвіту та 
спілкування богів і людей. За міфологією, птах в українському 
мистецтві уособлював Сонце, язичницького богатворця, небес
ну сім’ю та християнське Різдво або Святу Трійцю, був медіато
ром – посередником між світом живих і мертвих. 

У  ході історичної динаміки старі міфологічні смисли набу
вали християнського забарвлення, образи птахів замінювалися 
образами християнських святих або свят, а функція деміурга пе
рейшла до Господа. Апокрифічні уявлення про Рай як чудовий 
сад, у якому росте Райське дерево, або високу гору, на яку тре
ба дертися, збігалися з язичницькою символікою Дерева життя. 
З поняттям «Раю» пов’язане поняття «Ирію» – країни весни, де 
зимують птахи й душі померлих предків. Образ птаха у вербаль
ному та зображальному фольклорі набуває рис райського або 
потойбічного посланця. Оскільки хотілося чекати добра, то пта
хивісники в рушникових орнаментах зображалися відповідно – 
як посланці Раю і носії гарної звістки.

Птахи, що відлітають до Раю, у народному світобаченні були 
наділені гарним оперенням та незвичайними, фантастичними 
рисами. Тому впливи стилістики бароко і рококо, що сприяли 
приходу в українську народну рушникову вишивку барвистих, 
різнокольорових, казково нереальних східних птахів, які гар
моніювали з гірляндами квітів та листя, на українських теренах 
знайшли благодатний ґрунт.

В  українському рушниковому орнаменті прижилися зобра
ження невластивих для української фауни павичів і папуг, що 
спостерігаємо на рушниках ХХ ст. Образ папуги на українсько
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му терені фіксуємо не лише у вигляді заморського екзотичного 
птаха. Це вже птах українізований, асимільований вишиваним 
орнаментом, видозмінений і підлаштований під обриси стилізо
ваного орла, фольклорна символіка якого значно рідніша й зро
зуміліша для вишивальниць. Подібна метаморфоза відбувається 
й з образом пави.

Уперше зображення пави на українському терені зафіксу
вали в бароковій тематиці стінопису Троїцької церкви на голо
вній брамі Печерської лаври, що дійшла з Мазепинської доби. 
Тут разом з італійською класикою й голландським натуралізмом 
широко представлені й народні декоративні смаки в зображенні 
орнаментованих білими, червоними, зеленими тонами риз, а та
кож тварин біля ніг святців, серед яких слони, мавпи, верблюди, 
пави та повногруді нагі русалки [5, с. 517]. У традиції народно
го орнаменту та малярства різнобарвний образ пави шився і на 
рушниках Середнього Подніпров’я.

Українська вишивана історія ХХ ст. донесла запозичену через 
Західну Європу прадавню дохристиянську символіку павича. 
У світовому мистецтві павич є символом Сонця (буддизм), зір
кового неба (Середземномор’я), Універсуму (іслам), Воскресіння 
й Всевидящого Ока (християнство). В  українському орнаменті 
павич як уособлення жарптиці, сонця, величі, слави займає верх 
рушникової композиції. Небесна слава асоціюється зі славою 
церкви та світської влади, тому орнаменти з павичами сусідують 
з орнаментами з орлами та зображеннями корон. 

Уперше мотив двох павичів, розташованих по обидва боки 
Світового дерева, зустрічається в Давній Персії, звідки він був 
запозичений мусульманами, а від мусульман – західноєвропей
ським мистецтвом. Середньонаддніпрянська рушникова вишив
ка ХХ ст. зберегла цей мотив уже в дигресивній, але традиційній 
для українського орнаменту формі – як віддзеркалене зображен
ня двох пав на вітках вінка. У колекції наявні тотожні моделі в 
орнаментах із зображенням білок, бджіл, інших птахів.

В античному світі пава була священною птицею Гери – дружини 
Зевса – богині заміжжя, жінок і плодючості. У християнстві пава 
уособлювала Богородицю й зображалася в сценах Різдва. Вона 
вважалася емблемою імператриці, а  в українському фольклорі 
стала позначати горду та пишну дівчину на виданні: «Ой на Івана, 
на Купала, Ой вийшла Галя, як та пава. На неї хлопці заглядаються, 
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Та зачіпати стидаються». Пава в народній поезії – символ краси 
й ошатності, із цією птицею порівнюється статна, гарно зодягне
на дівчина. Нерідко говорять: «Неначе пава іде». Таке значення ця 
птаха отримала, безсумнівно, через красу свого пір’я, адже, за за
уваженням М. Костомарова, малоросіянки носили павине пір’я як 
головну прикрасу, воно символізувало близьке заміжжя. Його ви
користовували й при виготовленні шлюбного вінка. Дівчина, що 
збирає пір’я, мала стати коронованою колядковою господинею: 
«Летіла пава понад заплавом, Грайте, молодці, гуляйте! Вона леті
ла, пір’я ронила, Впало пір’ячко на каміннячко, Хто ж те пір’я буде 
збирати? Обізвалася красна дівонька, Красна дівонька, чом Ган
нусенька, Вона те пір’ячко позбирала, Як позбирала – в рукавець 
клала, З рукавця брала – віночки плела... Перший віночок – на за
ручання, Другий віночок – на весіллячко, Третій віночок – жити та 
бути» [5, с. 210]. Пишність пав у квітах на українських рушниках 
передає мрію дівчат бути «коронованими» дружинами – заміжні
ми господинями, у яких «у хаті, як у віночку».

У сюжетах рушникових вишивок з птахами зафіксовано змі
щення природного й надприродного, реального й фантастично
го планів. Можливо, тому, що для сільських вишивальниць об
раз павича був запозиченим і недосяжно далеким (адже ці птахи 
жили лише в королівських і панських замках), пава у вишивці 
втрачала свої риси й набувала реалістичнішого й звичнішого для 
селянського двору образу. Павич стає все більше схожим на бун
дючного індика з розпущеним хвостом, якого можна було зустрі
ти чи не в кожному селянському обійсті, або навіть на зозулю 
у винограді.

Зовнішні ознаки й міфологічні риси пави в рушникових ви
шивках отримує звична для українського ока зозуля. Згідно з ви
сновками О. Гури, зозуля – одна з найбільш міфологізованих пта
шок. У народній традиції вона символізує жінку. За повір’ями, 
у зозулі немає пари: чоловік її потонув чи вона сама його вбила, 
зжила зі світу, заховала під мостом [2, с. 303]. За однією з легенд, 
«кукуш» покинув зозулю ще під час Всесвітнього потопу. Через 
це, за уявленнями, зозуля зазвичай створює пару з одудом або 
яструбом. Можливо, тому в рушникових орнаментах зозуля час
то зображується як одиначка на калині чи віддзеркалюється по 
обидва боки «вазонної» композиції, часом – у суницях, що сим
волізують насолоду життям.
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Зозуля – яскраво виражений жіночий образ. Народні етіоло
гічні легенди пов’язують виникнення зозулі з жінкою, дівчиною, 
матір’ю, сестрою, дочкою, тобто лише з жіночим персонажем. 
«Ой сивая та й зозуленька» – легко впізнавана на рушникових 
орнаментах, цей образ має шлюбну символіку, тому зазвичай 
шиється на винограді.

Образ зозулі у сприйнятті українців є усталеним і незапере
чним символом пророкувань і всевідання. Вона може навіщу
вати літа або й напророчити майбутній достаток. Це короно
вана птаха, цариця серед птахів, тому вона шиється з короною 
на голові.

Ця бездомна пташина, за висловом М.  Костомарова, є  без
пристрасним і вірним посланцем долі, нерозривно пов’язаним 
з людиною. «Відрядження» зозулі у вирій народна свідомість не
рідко тлумачить як шанс отримати сакральну інформацію, звід
си – незліченна кількість мотивів, на кшталт «всюди бувала – усе 
чувала». Зозуля  – ключниця: вона першою відлітає до вирію й 
останньою повертається. Інформацію про подорож зозулі зако
довано в орнаменті (з літерою «А» – «перша») та зображенні за 
принципом мультиплікації – потрійна фіксація переміщення.

Впливи естетики рококо формують у рушникових орнамен
тах динамізм зображень. Птахи набувають не лише колористич
ної вишуканості та казкового вигляду, а  й здатності рухатися. 
Особливо помітними стають соловейки – маленькі сірі пташки, 
образам яких вишивальниці надають яскравого фантастичного 
вигляду, достойного їхньої головної ознаки – солов’їного співу. 
Особливістю орнаментів вишиваних птахів є те, що вони зовсім 
далекі від реалістичного зображення, відбувається контамінація 
образів: пави  – з  індиком, зозулі  – з  павою, соловейка  – із зо
зулею та павою. Іноді про видову належність птаха ми можемо 
дізнатися лише з вишитого напису.

У народі соловей і зозуля вважаються закоханими: «Соловей 
щебече, зозуленьку кличе, Ой він кличе, кличе, не докличеть
ся. – Десь моя зозуля за трьома садами, За трьома садами за зе
леними» [3, с. 227]. Або: «Сива зозуленька вилітає, Собі соловей
ка викликає» [3, с. 138]. Контаміноване зображення обох птахів 
акцентує увагу на парності й слугує фольклорною метафорою 
закоханих: «Соловей, соловей – Іванько, Та Іванько. А сивая зо
зуля – Марійка, Та Марійка».
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Найцікавішим є те, що вишивальниці намагаються переда
ти не лише рух, а  й звуковий супровід  – весняне соловейкове 
тьохкання. Зорові образи в народному мистецтві доповнюються 
слуховими. 

Спів солов’я має магічні властивості: він утихомирює сер
дечні переживання. У піснях козак, тужачи за рідним краєм на 
чужині, чи дівчина, сумуючи за милим, просить соловейка за
щебетати йому: «Соловейко маленький! В тебе голос тоненький, 
Скажи, де мій миленький?». Образ солов’я, шитий у бароковому 
стилі, втрачає ознаки міфологізму та символізму. Це насамперед 
екзотичний птах з тими чи іншими гіперболізованими ознака
ми, якого зображують у динаміці.

Переважно в леті зображають і ластівку, яка у фольклорі є 
символом приходу весни та провісницею добра. Ластівка зде
більшого уособлює матір, це «чиста» пташка, наділена жіночою 
символікою. Про турботливу неньку кажуть: «Як ластівка з лас
товенятами». Вважається, що ластівка приносить весну, щастя, 
коханняпарування, приплід худоби. У щедрівках ластівка віщує 
господарю добробут і всілякі статки. У рушникових орнаментах 
ластівки мають надприродні й водночас земні риси. Вони зобра
жені в реальному плані (на тину, у леті) і водночас ніби в іншому, 
райському вимірі: у  довільному синьому чи зеленому оперенні 
серед дивних трояндових орнаментів. Образ ластівки, як і зозу
лі чи горлиці, несе узагальнені риси птахи весни, світла, добра, 
щастя, кохання. Саме тому, мабуть, у рушникових орнаментах ці 
образи часто контамінуються: шиють птаха, що одночасно може 
бути і ластівкою, і горлицею або і ластівкою, і зозулею. Рясна й 
суцільна, пишна заквітчаність довкілля уособлює земний весня
ний рай або міфічний Ирій, де перебувають ці птахи, та є марке
ром позитивної символіки ластівок, шитих у збагаченому нови
ми формами стилі рококо.

Барокове поєднання універсального з частковим спостері
гаємо в орнаментах з лелеками, які зображені парою на гнізді 
всередині вінка з квітів. Безперечно, у зображенні наявні озна
ки символізму лелек як носіїв щастя, добробуту, затишку в домі. 
Квіткові елементи підкреслюють позитивні риси цих Божих пта
хів, які приносять дітей, щастя й добробут тій родині, на хаті якої 
оселяються. Проте водночас вінок з яскравих квітів уже не має 
основного семантичного навантаження, він використаний зара
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ди окраси й передає естетику свята, неземного, райського жит
тя в парі.

Отже, історія українського вишиваного орнітоморфного 
орнаменту Середнього Подніпров’я акумулює не лише окремі 
міфологічні та християнські мотиви, а й світські мистецькі впли
ви пізніших епох. Напрям динаміки орнаментів указує на рух 
від обожнювання до десакралізації птахів. Причому ця десакра
лізація й профанація в зображальному мистецтві відбувалася 
значно інтенсивніше, аніж у вербальному фольклорі. Сюжетна 
екзотика рушникових орнаментів під впливом естетики бароко 
та рококо витісняє прадавні язичницькі та християнські смисли. 
На рушниках дивні птахи на фоні буйного різноцвіття зображені 
в дусі народного примітиву, що свідчить про перевагу кітчевих 
смаків вишивальниць. Проте, незважаючи на значну частку кіт
чевості, образи птахів зберігають рудиментарні сліди статевого 
тотемізму й передають оптимістичну естетику свята весни, ко
хання, пошлюблення.

Тотожні вербальні та орнаментальні мотиви зображення пта
хів у фольклорі засвідчують спільну генезу фольклорного образу 
птаха та стійкість традиції його використання, а також вказують 
на особливості кодування цього образу. Відбувається дублюван
ня важливих для нації повідомлень за допомогою різних куль
турних, зокрема фольклорних, кодів.

1 Перші зауваги щодо української орнаментики були висловлені в етно
графічних, фольклористичних, філологічних працях (Хведора Вовка, П. Лит
винової, М. Сумцова, О. Кольберга, В. Шухевича, І. Франка, В. Щербаківсько
го, Д. Щербаківського, Д. Антоновича та ін.).
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Ірина Павленко 
(Запоріжжя)

Думи та запорожжя

У статті узагальнено свідчення про зв’язок дум з Нижньою Наддніпрян
щиною та окреслено можливості й напрямки дослідження творів цього жан
ру в контексті культури чоловічої спільноти.

The evidences of dumy connection with Lower Over Dnipro Lands are exten
ded in the article. The possibilities and trends of this genre works investigation in 
the context of the male community culture are determined.

Кожен народ має усні прозові та віршовані твори про власне 
минуле, у багатьох з них є ліроепічні або епічні пісні про давні 
часи та їх героїв, але дума є тільки у нас, тому не дивно, що саме 
цей жанр постійно привертає увагу збирачів і дослідників укра
їнського фольклору 1. Попри тривалу історію збирання, друку та 
вивчення, першим і найповнішим виданням творів цього жанру 
став збірник Катерини Грушевської (1927, 1931) [25; 26], який, од
нак, на довгий час був вилучений з наукового обігу.

Непересічним явищем для української фольклористики стала 
підготовка науковцями Інституту мистецтвознавства, фолькло
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України академіч
ного видання дум, у  якому оприлюднюються всі відомі записи 
словесних і музичних текстів з ґрунтовними передмовами, ко
ментарями, науковими розвідками. Оформлення цілісного кор
пусу дає можливість ознайомитися з творами, історією вивчення 
та сучасним поглядом на жанр й окремі думи та їхні варіанти, 
отримати інформацію з багатьох питань думознавства. Водночас 
повне наукове зібрання, компактне розміщення в діахронії зафік
сованих варіантів і скрупульозне відтворення первинних записів 
стає могутнім креативним поштовхом до подальшого вивчення 
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думи, відкриває безліч можливостей для роботи над малодослі
дженими або дискусійними питаннями думознавства, дозволяє 
розширювати наукову методологію, активніше звертатися до 
міждисциплінарних студій. Наявність такого видання сприяє 
вивченню багатьох аспектів проблеми «дума і Запорожжя», до 
питань внутрішнього та зовнішнього зв’язку значної частини 
текстів героїчних дум з унікальною чоловічою спільнотою, від
творення запорозьких звичаїв і побуту у творах цього жанру.

Зв’язок думи з козацтвом ніколи не брався під сумнів дослід
никами та збирачами. К.  Грушевська виділила в окрему групу 
«Думи про лицарство» (виокремлюючи їх за становою приналеж
ністю героїв і відтворенням моралі козацтва), при цьому зазначи
ла, що лицарство «кобзарського епосу не є якесь виразне історич
не поняття, а скоріш невиразний ідеал, що з певними варіаціями 
потенціонально належить всякій чоловічій воєнній організації» 
[6, с. 3]. Автори праць про історію та побут запорозь кого коза
цтва звертали увагу на різні аспекти зв’язку дум із Запорожжям, 
але переважно побіжно. Перші свідчення належать, мабуть, Са
муїлові Зборовському, який у 1581  році відзначив, як козаки 
«стріляють, співають пісні, грають на кобзах» [цит. за: 4, с. 151]. 
У  1822  році Д.  БантишКаменський стверджував: «Запорожець 
грав на бандурі, приспівував пісні, але пісні ці подібні жорсто
кому їх норову» [2, с.  245]. Як результат запорозької творчості 
розглядав і друкував думи І. Срезнєвський [20; 21]. Вивчаючи в 
30х роках ХІХ ст. історію Нової Січі, А. Скальковський зазначив, 
що «бандуристи були справжніми скальдами війська Запорозь
кого і мало не кожний старшина мав при собі хлопцяторбаніс
та, який, змолоду присвятивши себе музиці, був спершу співцем 
чужих легенд, а потім складав свої» [19, с. 13]. В етнографічних 
записах А.  АфанасьєваЧужбинського наведено розповідь ко
лишнього січовика про те, що між товариством «зустрічалися 
іноді обдаровані люди, які складали десь в степах свої талановиті 
думи» [1, с. 15], але сам письменник на теренах історичного Запо
рожжя не чув жодної. Він пояснював це занепадом кобзарсько
го мистецтва, оскільки раніше талановиті думи складали січові 
братчики, а за його часів – старці, які змінювали твори. Подібну 
думку висловлював П.  Куліш у розповіді про кобзаря Ригорен
ка, який переймав думи від запорожця, що «знал бесчисленное 
множество  песен и дум о старине и некоторые передал ему. Риго
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ренко усвоил бы их и все, но запорожец умер, не успев передать 
ему всего, что знал и, может быть, скомпоновал собственным за
мышлением» [10, с. 199]. Симптоматично, що від воїна знання пе
редавалися сліпому кобзареві, в інше середовище, яке змінювало 
ставлення до творів, вибірково запам’ятовувало та своєрідно їх 
інтерпретувало. Отже, крім зв’язку думи з чоловічою спільнотою, 
мимохідь відзначалася зміна виконавців і подальша трансформа
ція дум під впливом слухацької аудиторії [10, с. 198–199]. 

Для Я. Новицького існування дум на Січі було очевидним. Він 
вважав, що твори цього жанру зникли на Нижній Наддніпрян
щині разом з останніми запорожцями: «З  1874  року збираючи 
залишки старовини на Катеринославщині, бандуристів ми вже 
не зустрічали, не чули дум» [16, с. 4].

Д. Яворницький вважав козаків творцями дум і відзначав по
ширеність та авторитет кобзарів на Запорожжі [32, с. 41; 33, с. 238]. 
Учений записав декілька дум на колишніх кордонах Вольностей 
Війська Запорозького від захожих виконавців, але на місцях ко
лишніх Січей і зимівників твори цього жанру йому не трапилися. 

За розвідками сучасного дослідника Костя Черемського, 
у 20х роках ХХ ст. в колишньому Катеринославі проживало ба
гато кобзарів, але в їх репертуарі, як і за часів фольклористичної 
діяльності Я. Новицького, думи не були зафіксовані [30, с. 17]. 
Ці спостереження підтверджені й записами репертуару кобзарів 
Павлоградщини, здійсненими в 30х роках ХХ ст. [3]. 

Отже, усі дослідники культури історичного Запорожжя, що 
знайомилися зі станом фольклорної традиції або зі слів старих 
запорожців, або їх нащадків у першому поколінні, стверджува
ли генетичний зв’язок багатьох творів цього жанру з історичним 
Запорожжям, водночас фольклористи мають справу переважно 
з текстами, зафіксованими поза територією січової спільноти в ті 
часи, коли січового козацтва вже не існувало.

Творцями запорозьких дум були кобзарівоїни, слухачами – 
січове товариство. Вони належали до однієї спільноти, мали 
одну систему цінностей, що було надзвичайно важливим для 
сприйняття твору. Однак те, що цікавило січових братчиків, зо
всім необов’язково цікавило інших. 

Зі знищенням Запорожжя розпорошується могутня культу
рогенна спільнота. Кобзарі з військом помандрували на Дунай, 
а  потім на Кубань, дехто повернувся до родин і навчив співати 
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(не творити!) думи інших, хтось знайшов собі притулок у віддале
них розкиданих зимівниках, але кількість їх була незначною. 

Зі зникненням чоловічої спільноти змінилися роль кобза
рів, їх суспільне становище (не військовий співець, а  жебрак), 
ставлення до них слухачів і самі слухачі: значна частина вільно
го козацтва перетворилася на кріпаків. Колонізація колишніх 
Вольностей Запорозьких відбувалася за рахунок переселення 
українців з інших земель, водночас окремі території віддавалися 
німцям, засновувалися російські села, отже, формувалося нове 
культурне середовище, яке могло не сприймати кобзарів та їх
ній репертуар, що також зумовлювало поступове переміщення 
носіїв думової традиції на інші землі. Свого часу П. Житецький 
висловив думку про те, що остаточне згасання жанру пов’язане з 
його переходом з козацького середовища до «простонародного» 
[9, с. 175].

Відсутність героїчного, зміна його місця в системі духовних 
цінностей вплинули на естетичні уподобання, ставлення до тра
диційного козацького мистецтва, зумовили зміни в репертуарі 
кобзарів та поступове «витіснення» з  нього героїчних дум, які 
були яскравою, хоч інколи й болісною, згадкою про минуле. Ге
роїчна дума поступово мандрувала із Запорожжя в небуття: 
упродовж XIX – на початку XX ст. кількість фіксацій творів цьо
го жанру постійно зменшувалася, а коло сюжетів звужувалося. 

Як будьякий жанр, протягом часу свого побутування дума 
зазнавала суттєвих змін, які торкнулися навіть її аксіологічних 
домінант, що відбулося, наприклад, з думою про Олексія Попо
вича, де героїчні мотиви поступово замінювалися моралістич
ними. Водночас привертає увагу той факт, що в багатьох запи
саних думах героїзапорожці, хронотоп – виразно запорозький, 
збережено чимало реалій, притаманних побуту та звичаям саме 
запорозького середовища. Значна частина героїчних дум зали
шається «січецентричною». Спираючись на дослідження попере
дників, але передусім на тексти творів, можна стверджувати, що 
внутрішній рух у багатьох героїчних думах спрямований на Січ, 
яка усвідомлювалася героями і виконавцями як центр власного 
простору: саме сюди поверталися козаки після битв, подвигів, 
полону (Самійло Кішка, Козак Голота, Олексій Попович, Іван 
Богуславець), але зовнішній рух жанру, характер його розповсю
дження, спрямований від Січі. 
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У процесі переходу до нового середовища виконавців і слуха
чів дума трансформувалася, але водночас зберегла деякі усталені 
елементи, що залишилися практично незмінними в різних варі
антах і, на перший погляд, не були смислотворчими для ново
го середовища. Як правило, це згадки про побутову та обрядову 
традицію Запорожжя, яка іноді відрізнялася від звичної для но
вих виконавців і слухачів дум. 

Думи «пам’ятали» про традиційні козацькі роздобутки, про 
які, можливо, забули або ніколи й не знали кобзарі в другій по
ловині ХІХ ст. Саме про них ідеться в «Думі про козака Голоту». 
У двох варіантах, наведених П. Кулішом, є згадки про «результа
ти» змагання Голоти з татарином:

Вінъ тоді добре дбавъ, 
Чоботи Татарські истягавъ, 
На своі козацькі ноги обувавъ; 
Одежу истягавъ, 
На своі козацькі плечі надівавъ; 
Бархотний шлик изиймае, 
На свою козацьку голову надивае; 
Коня Татарського за поводи взявъ, 
У городъ Сичи припав, 
Тамъ собі пъегуляе, 
Поле Килиімське хвалитьвихваляе [26, с. 10].

Неодноразово згадується в думах описана О.  Рігельманом 
традиція «дуванити» здобич [17, с. 729], про яку йдеться в «Думі 
про Самійла Кішку»: 

Первую часть брали, на церквы накладали: 
На святого Межигорского Спаса, 
На Терехтемировській монастырь, 
На святую Січовую Покровъ давали 
Которы давнимъ козацькимъ скарбомъ будовали, 
Щобъ за ихъ встаючи и лягаючи 
Милосердого Бога благали. 
А другую часть помежъ собою паювали. 
А третью часть брали: очертами сідали, 
Пили да гуляли, 
Изъ семипядныхъ пищалей гремали [27, с. 524].
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У цьому та інших варіантах згадуються монастирі, які щедро 
фінансувалися запорозькою спільнотою, оскільки в них лікува
ли поранених, доглядали старих козаків, що не мали родин тощо, 
а також січова церква Покрови як найбільша святиня запорозь
кої спільноти. 

Свого часу К.  Грушевська написала: «Дума про Безродного 
надзвичайно вбога змістом, обертається коло досить дрібного 
питання звичаєвого права  – питання приймання джури в ко
зацький осередок: передача джурі зброї і коня від помираючо
го лицаря – його пана» [26, с. 2]. Не можна цілком погодитися 
з дослідницею, оскільки йдеться не лише про передачу зброї та 
майна (текстуальний аналіз засвідчує, що цей мотив зазнав сер
йозного варіювання), але й про смерть козака, про посмертну 
шану, про запорозький поховальний обряд, який відрізнявся від 
обрядів в інших регіонах України. Свого часу М.  Цертелєв на
писав: «Замечательно это краткое, но поэтическое изображение 
похорон и поминки куренного атамана» [29, с. 50]. До цієї думки, 
безумовно, необхідно прислухатися, хоча б тому, що йдеться про 
один з перших актів запису та коментування думового матеріа
лу: варіант датується 1814 роком, тобто часом, коли знання про 
запорозькі звичаї ще могли передаватися безпосередньо від сі
чових братчиків. 

Саме ця дума в різних варіантах зберігає внутрішній зв’язок 
із запорозьким повсякденням, побутовою та ритуальною тра
дицією, що виявляється і у виразно запорозькому хронотопі та 
системі топонімів, і в імені героя, і у відлунні звичаєвого права та 
поховальної обрядовості чоловічої спільноти.

Відомі записи, у яких прямо йдеться про приналежність Фе
дора до запорозької спільноти, навіть підкреслюється, що він 
«отаман курінний» [27, с. 403, 404–406, 430–434], «добрий лицар, 
премудрий писар», а  отже, належить до військової старшини 
[27, с.  481]. Щодо останньої ремарки, то на виконавця, імовір
но, вплинула історія вивчення твору, адже свого часу М. Макси
мович припускав, що прототипом Федора Безродного міг бути 
військовий писар часів Хмельниччини Безродний, якого звали 
Хомою [23, с. 5; 18, с. 25]. І ця думка неодноразово цитувалася в 
різних наукових виданнях.

У більшості варіантів відсутня згадка про те, що герой – один 
з кращих і досвідчених запорозьких воїнів (а саме таких обирали 
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курінними та кошовими отаманами), але в думі наведено багато 
деталей, пов’язаних з традиціями запорозького війська: Безрод
ний добре знайомий зі звичаями козацтва, його як славного вої
на знають інші запорожці та кошовий отаман, ховають його так, 
як ховали представників старшини, у всіх відомих варіантах по
ряд з пораненим героєм згадується його «слуга», «джура», «слу
га, джура». Більшість варіантів відтворює традиційні стосунки 
між досвідченим козаком та джурою, який був не слугою в бук
вальному розумінні, а  зброєносцем і помічником [29, с.  50; 27, 
с. 406], мав навчатися військовій справі та водночас піклуватися 
про свого вихователя і виконувати його доручення.

Привертає увагу ім’я героя, оскільки в записах різних варіантів 
друга частина оніма пишеться як з великої, так і з малої літери, 
отже, записувачами, відповідно й кобзарями, розумілася або як 
частина імені (прізвище, прізвисько), або як характеристика пер
сонажа. Про те, що слово «безродний» частіше сприймалося як 
характеристика, причому різною мірою емоційно забарвлена: від 
нейтрального ставлення до співчуття, – свідчить наявність варі
антів, у яких герой називається й «Бездольним», й «Безплідним». 
Фактично ідеться про синонімічні заміни. Поєднання імені з пріз
виськом або епітетом «безродний» мало підкреслити типовість 
ситуації, яка не може бути зведена виключно до смерті героя та 
передачі статків джурі. За назвиськом – доля героя, його історія 
та мотивація вчинків (іноді своєрідно інтерпретована виконавця
ми та слухачами). Поява подібного прізвиська, а потім і прізвища, 
первинно могла бути спричинена січовою традицією називати лю
дину за домінуючими рисами поведінки, характеру, зовнішності, 
за вчинками, що запам’яталися тощо, про що знали не всі кобзарі 
(від яких було зафіксовано варіанти думи), записувачі та слухачі.

Прізвисько Безродний передає відмову від родинного життя 
при посвяченні в запорожці 2. На Запорожжя часто приходили 
молоді хлопці, були випадки викрадення дітей, яких привозили 
на Січ або в зимівники [15, с. 17–18], тому частина запорожців 
про свій рід могла нічого не пам’ятати, звідси й поширеність 
варіанта «безродний», тобто безродинний, безсімейний, такий, 
що не пам’ятає родинних зв’язків. Звідси й Хведір – сирота без
рідний [27, с. 425], або безрідний, бездільний, безплемінний [27, 
с. 441]. З такою характеристикою погоджувався М. Костомаров, 
вважаючи, що герой цієї думи – козаксирота, безрідний і без
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племінний [13, с. 755]. Водночас такий епітет мотивує факт, що 
спадкоємцем Федора стає джура, але для січового козацтва це 
було закономірним явищем і обґрунтування не потребувало. 
У А. Скальковського знаходимо думку про те, що спадок запо
рожців міг передаватися родині або джурі, частина його – на мо
настирі, церкву та на церковні треби [19, с. 178]. Отже, джура був 
одним з можливих законних спадкоємців, незалежно від того, 
чи була колись родина у його наставника.

Зафіксовано варіанти думи, у яких безрідність визначена як 
тимчасова риса, а  за межами Запорожжя рідні у Федора  є, але 
в передсмертний час поряд з ним єдина людина, яка й сприй
мається як найрідніша – його джура, оскільки ніхто з родини у 
скруті допомогти йому не може, та й сам він від цієї допомоги 
відмовляється. «Ты мені, слуга, на чужой сторонѣ отець и мати 
рыдненька» [27, с. 403]. 

Іноді герой «бездольний» – у значенні «нещасний», але це мало 
вмотивовано з погляду на те, що Федора часто називають курін
ним отаманом, а отже, він досвідчений і шанований іншими ко
заками воїн. Вірогідно, епітет «бездольний» почали використову
вати внаслідок трансляції тексту за часопросторовими межами 
історичного Запорожжя, цей варіант прізвища (прізвиська) – ре
зультат виходу твору в позазапорозьке середовище. Серед пізніх 
трансляторів з’являється й епітет «безплодний» як ще один сино
нім (у позазапорозькому часопросторі) «безродності».

Залежно від того, як називають / характеризують героя, фор
муються змістові домінанти твору, і їхні розбіжності дають змогу 
сприйняти думу або як розповідь про загибель воїна, що й піс
ля важкого поранення повчає джуру, або як твір про трагічну 
смерть одинокої людини. 

У  варіантах думи проблема спадку вирішується порізному, 
при цьому можна виділити мотиви, що можуть бути представ
лені як самостійно, так і контаміновано. Усі вони знайшли своє 
втілення у варіантах, зафіксованих від О. Вересая, та в записах 
С.  Грици від Г.  Ткаченка: мотив  А  – передача матеріальної час
тини спадщини, до якої входять коні, одяг та зброя; мотив Б – 
перевірка навичок верхової їзди та, можливо, чогось іншого, що 
засвідчує право бути козаком, а не джурою – «удобен <...> поміж 
козаками пробувати»; мотив В – сподівання на посмертне поми
нання та молитви; мотив Г – передача знань і навичок поведінки 
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в степу, повчання, як поводитися, щоб вижити та дістатися до 
козаків: слухати степ і вміти заховатися в ньому, спостерігати 
за птахами й звірами, розрізняти звуки – усе це було частиною 
січової науки; мотив Д – повчання, як подавати сигнал козакам
запорожцям, як поводитися відповідно до запорозького етикету 
при зустрічі з козаками.

Кожен з названих мотивів у варіантах думи розгорнутий по
різному, але в цілому з часом згортається мотив повчання і роз
гортається мотив передання спадку, та й опис самої спадщини, 
зокрема її складових, також варіюється. Звернемо увагу на те, що 
спадок має не тільки матеріальний вимір. Головне  – перевірка 
знань і навичок, якими мусив володіти воїнзапорожець.

Попри існуючі твердження, що в думі йдеться про передачу 
досвіду джурі та навчання молодого козака старшим, ці моти
ви (Г і Д) є далеко не в кожному з відомих варіантів. Так, у за
писі В. Ломиковського герой передає джурі шовкову тягиню та 
доброго коня, отже, ампліфіковано лише мотив  А  – передача 
спадку. У варіантах 6.3 та 6.4 ні про спадок, ні про повчання не 
йдеться. У варіанті 6.14 а є тільки мотиви А та Б (останній – у ре
дукованому вигляді).

У варіанті М. Цертелєва про матеріальний спадок Безродного 
(мотив А) взагалі не йдеться, а повчання пов’язане з поведінкою 
у степу (мотив Г) та проханням покликати козаків. Досвідчений 
козак навчає молодого «слухати» степ та вірно служити громаді: 
«Коли ти будеш вирно пробувати, Будуть тебе казаки поважати» 
[27, с. 405]. 

Характер матеріальної спадщини часто відповідає уявленням 
виконавців про багатство, тому спершу йдеться про коня (без
умовна цінність для козака і селянина), потім – про багаті шати, 
і  лише в останню чергу говориться про зброю. У  деяких запи
сах про неї зовсім не йдеться [27, с. 420, 425, 435, 438–439]. Серед 
воїнів про зброю забути не могли, її цінністю могли знехтувати 
лише тоді, коли перестали користуватися, тобто – у середовищі 
трансляторів, а не творців думи. 

Пам’ять про Запорожжя відбилася і в тому, що в багатьох ва
ріантах ховають героя запорожці, «дніпровії козаки», «козаки 
війська Дніпрового Запорозького» [27, с. 432, 434–437, 437–442], 
а їх діями керує «батько кошовий, отаман військовий» [27, с. 407–
409, 422–424, 425–427, 430–434].
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Коментуючи думу «Смерть козака на долині Кодині», М. Кос
томаров зауважив, що вона містить формулу, характерну для 
іншого твору: «Шаблями наділками яму копали, в  семип’ядну 
пищаль продзвонили, славу козацьку учинили, шапками припо
лами семикипну висипали, на могилі прапорок устромили, славу 
козацьку учинили» [14, с. 781]. Навіть якщо цей уривок запози
чений з якогось з варіантів «Думи про Федора Безродного», як 
вважав М.  Костомаров, повторюваність формули, пов’язаної з 
поховальною обрядовістю Запорожжя, свідчить про збереження 
в пам’яті традиційних для Запорожжя форм буття. 

Порівняльний аналіз варіантів думи указує на те, що й ця 
формула виявилася змінною, у  більшості зафіксованих текстів 
збереглися згадки про загальні риси поховального обряду, зо
крема, основні загальноприйняті його етапи (у думі йдеться про 
оповіщення запорожців, обмивання померлого, саме поховання, 
поминання), та подані свідчення про самобутність запорозького 
обряду. Так, серед специфічно запорозьких елементів поховаль
ного обряду постійно повторюється, що саблями суходіл копали, 
оскільки сільськогосподарського реманенту з собою у військо
ві походи козаки, звичайно, не брали. Землю носили шапками, 
причому в багатьох варіантах їх називають «шликами». Відомо, 
що шлики козаки використовували як кисети, вони були досить 
місткими і в них можна було носити необхідні дрібні речі, тому 
не дивно, що ними послуговувалися для носіння землі. 

У позазапорозькому хронотопі оригінальні риси обрядовості 
степового лицарства, окрім вищеназваних, поступово забува
лися та підмінялися описом обряду, знайомого кобзарям. Так, 
у найдавніших записах є згадки про те, що після поховання «изъ 
семипядныхъ пищаль пострѣляли» [27, с. 404], «въ семи п’ядни 
пищали гремалы» [27, с. 405]. В інших варіантах цей мотив втра
чено, але за часів Запорожжя стріляння під час поховання було 
звичним явищем. За свідченням С.  Мишецького, а  пізніше й 
О.  Рігельмана, старшина, діди «после смерти пользовались та
кою честью, что при их погребении один раз палили из пушек, 
а из мелкого ружья более, нежели по другим простым козакам» 
[15, с. 43; 17, с. 125; 33, с. 183]. 

Згадується в думі й традиція ставити на могилах запорожців 
прапорці: «Високу могилу висипали, і прапірок у головах устро
мили» [27, с. 409]; «В головках прапірок устромили» [27, с. 424]. 
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У М. Сементовського є вказівка на те, що на могилах запорож
ців ставили хрести та прапорці на знак їхньої цноти [22, с.  4]. 
Прапорець, за свідченням А. Скальковського, ставили на моги
лах неодружених запорожців як символ їхньої цноти [19, с. 276]. 
В інших регіонах України, за повідомленням П. Чубинського, на 
могилі хлопця ставили хрест і пов’язували його рушником [31, 
с. 205–206]. Д. Зеленський зафіксував звичай прив’язувати хуст
ку над могилами хлопцівукраїнців [11, с. 321]. Згадок про хрест 
над могилою запорожців у думах немає, але є спроба поєднати 
забутий «прапірок» і традиційний хрест: «И в головах дубовий 
прапірок поставили» [27, с. 421]. В. Горленко зазначив, що «пра
пірок» – це «стовпъ» [27, с. 424]. У пізніших варіантах згадок про 
прапор немає, а могилу запорожця позначають білою хусткою: 
«На копьйо знакъ пам’ять положылы, Билу хустку причепылы» 
[27, с. 429]. 

Знаходимо в думі також згадку про те, що ховали козаків, за
горнувши в червону китайку: «Тіло молодецьке знаходили, на 
чирвону китайку клали» [27, с. 409; 419]; «Его тіло козацькемо
лодецьке на червону китайку забірали» [27, с. 421] та ін. У комен
тарях до варіанта 6.10. зазначено: «В попередньому рядку слово 
“красну” закреслено іншим чорнилом. Зверху написано – “чер
вону”» [27, с. 498]. Отже, це було принципово, оскільки колір мав 
символічне значення.

У  записаному від М.  Бондаренко варіанті думи в похованні 
використовують «голубу китайку». Мабуть, вона знала, що змі
нює колір, тому в коментарях зазначено: «Биле и чорне, червоне 
не полагайтьця на смерть. Все голубе. Червоне на весили полага
йеця» [27, с. 441, 442]. Крім того, М. Бондаренко постійно акцен
тувала моменти знайомого їй обряду, тому в записаному від неї 
варіанті згадано й про «смертенну одежу», яка навряд чи могла 
бути в козака під час походу, проте селянами готували її (як біль
шість літніх людей зараз) заздалегідь. 

Отже, аналіз та зіставлення різних варіантів «Думи про Фе
дора Безродного» засвідчують, що цей твір, незважаючи на тра
диційну плинність тексту та пристосування його до уподобань 
і знань про минуле трансляторів фольклорної традиції, переду
сім кобзарів, зберіг первинний зв’язок із запорозькою побуто
вою традицією і пам’ять про запорозький часопростір (з  кон
кретними складовими пейзажу й топонімами), про запорозьку 
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традицію спілкування досвідчених козаків і джур, про характер 
передачі досвіду і спадку, (причому значну роль тут відіграє саме 
досвід, а не тільки матеріальна складова), про особливості запо
розького поховального обряду, що зумовлено тривалим інтер
есом виконавців і слухачів до історії січового лицарства.

Запорожжя ніби розсіювало свої твори на інші українські зем
лі, і вони ще довго після згасання традиції на території колишніх 
Вольностей зберігали внутрішній зв’язок з Нижньою Наддні
прянщиною, що виявлялося як у характеристиках героїв та їх
ньої діяльності, у  внутрішньому топосі козацьких дум, відтво
ренні січової моралі та звичаєвого права саме Запорожжя, так і 
в тому, що в народній свідомості вони постійно пов’язувалися із 
Запорожжям, навіть тоді, коли інститут козацтва було зруйнова
но, а Запорожжя знищене.

1 Історія та шляхи вивчення думового епосу систематизовані та проаналі
зовані в дослідженнях К. Грушевської, С. Грици, М. Дмитренка та ін. Напри
клад, див.: [5; 6; 7; 8].

2 Цікаві свідчення про те, як запорожці давали прізвиська, що потім мо
гли ставати родинними прізвищами, є у спогадах відомого Микити Леонті
йовича Коржа [28, с. 34–35]. Згадуються такі випадки й у сучасних переказах 
про Запорожжя. Є й наукові розвідки щодо формування запорозьких пріз
виськ [24, с. 290–291].

1.  Афанасьєв-Чужбинский  А. Поездка в Южную Россию.  – Санкт
Петербург, 1863. – Ч. 1 : Очерки Днепра. – 467 с.

2. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения сла
вян в сей стране до уничтожения гетьманства. – Киев : Час, 1993. – 656 с.

3. Гей, гук, мати, гук! Пісні Апостолівщини, зібрані бандуристом В. І. Ки
рилюком / вступ та упоряд. М. О. Долгова. – [Факсимільне вид.]. – Дніпропе
тровськ : Навчальна книга, 1997. – 271 с.

4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – Київ : Вища школа, 1994. – 539 с.
5. Грица С. Думи в синтезі слова, музики і виконавства // Українські народ

ні думи : у 5 т. – Т. 1. Думи раннього козацького періоду / відп. ред. Г. А. Скрип
ник, за заг. ред. М. Дмитренка та С. Грици. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України, 2009. – С. 33–118.

6.  Грушевська  К. Деякі питання про народні дум  // Українські народні 
думи. – Т. 2 / тексти № 14–33 ; передм. К. Грушевської. – Харків ; Київ : Про
летар, 1931. – С. V–XXX.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



27

7. Грушевська К. Збирання і видавання дум в XIX і в початках XX // Укра
їнські народні думи. – Т. 1  / тексти № 1–13  ; вступ К. Грушевської. – Київ  : 
Державне видавництво України, 1927. – С. XXIII–CCXX.

8. Дмитренко М. Українські народні думи як феномен традиційної куль
тури / М. К. Дмитренко // Українські народні думи : у 5 т. – Т. 1. Думи ранньо
го козацького періоду / відп. ред. Г. А. Скрипник, за заг. ред. М. Дмитренка та 
С. Грици. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – С. 6–32.

9. Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. – Киев : Издание 
редакции журнал «Киевская старина», 1893. – 262 с. 

10. Записки о Южной Руси : в 2 т. / издал П. Кулиш. – [Репр. изд. 1856–
1857 гг.] – Киев : Дніпро, 1994. – Т. 1 ; 2.

11. Зеленский Д. К. Восточнославянская этнография / пер. с нем. К. Д. Ци
виной; примеч. Т. В. Станюкович и К. В. Чистов; послесл. К. В. Чистова. – Мо
сква : Наука, 1991. – 511 с.

12. История НовойСечи или последнего Коша Запорожского / составле
на из подлинных документов Запорожского Сечевого архива А.  Скальков
ским. – 2е изд. – Одесса, 1846. – Ч. 1. – 370 с.

13. Костомаров Н. Историческое значение южнорусского народного пе
сенного творчества // Костомаров Н. И. Исторические монографии и иссле
дования. – Кн. 8. – Т. 21. – СанктПетербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1905. – 
С. 428–1082.

14. Костомаров Н. История козачества в памятниках южнорусского пе
сенного творчества // Костомаров Н. И. Исторические монографии и иссле
дования. – Кн. 8. – Т. 21. – СанктПетербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1905. – 
С. 695–932. 

15. Мышецкий С. И. История о козаках запорожских, как из древних лет 
зачинались, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии сей 
час пребывают. – Москва : Университетская типография, 1847. – 43 с. 

16. Новицкий Я. П. Народная память о Запорожье. Предания и рассказы, 
собранные в Екатеринославщине. 1875–1905 г. – Рига : Спридитас, 1990. – 119 с.

17. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ та козаків 
узагалі / вступ. ст., упоряд. та примітки П. М. Саса, В. О. Щербака. – Київ : 
Либідь, 1994. – 768 с. 

18. Сборник украинских песен / издаваемый Михайлом Максимовичем. – 
Київ, 1849. – Ч. 1. 

19. Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього коша Запороз
ького. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 678 с.

20. Срезневский И. Запорожская старина. – Харьков : Университетская ти
пография, 1833. – Ч. 1. – 132 с. 

21. Срезневский И. Запорожская старина. –Харьков : Университетская ти
пография, 1831. – Ч. 1. – 168 с. 

22. Старина малороссийская, запорожская и донская Николая Сементов
ского. – СанктПетербург, 1846. – 64 с. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



28

23. Украинские народные песни / изданные Михаилом Максимовичем. – 
Москва : Университетское издательство, 1834. – 180 с. 

24. Українське козацтво : мала енциклопедія / кер. авт. кол. Ф. Турченко; 
відп. ред. С. Р. Лях. – 2ге вид., допов. і перероб. – Київ : Генеза; Запоріжжя : 
Прем’єр, 2006. – 672 с. 

25. Українські народні думи. Т. 1 / тексти № 1–13 ; вступ К. Грушевської. – 
Київ : Державне видавництво України, 1927. – 176 с.

26. Українські народні думи. Т. 2  / тексти № 14–33  ; передм. К. Грушев
ської. – Харків ; Київ : Пролетар, 1931. – 358 с. 

27. Українські народні думи : у 5 т. – Т. 1. Думи раннього козацького пері
оду / відп. ред. Г. А. Скрипник, за заг. ред. М. Дмитренка та С. Грици. – Київ : 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – 856 с.

28.  Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринослав
ской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа. – 
Одесса, 1842. – 75 с. 

29. Цертелев Н. А. Опыт собрания старинных малороссийских песней / 
[сост. и вступ. ст. Н. Цертелев]. – СанктПетербург : Тип. Крайя, 1819. – 64 с.

30. Черемський К. Повернення традиції. З історії нищення кобзарства. – 
Харків : Центр Леся Курбаса. – 288 с.

31. Чубинський П. Мудрість віків  : українське народознавство у творчій 
спадщині Павла Чубинського. – Київ : Мистецтво, 1995. – Кн. 2. – 222 с. 

32. Яворницький Д. І. До альбому української старовини // Народна твор
чість та етнографія. – 1990. – № 6. – С. 37–46. 

33. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. – Київ : Наукова 
думка, 1990. – Т. 1. – 580 с.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



29

Людмила Єфремова 
(Київ)

нароДні пісні волині та захіДного полісся: 
стильові особливості 

У  статті здійснено короткий аналіз стильових особливостей основних 
народнопісенних жанрів Волині та Західного Полісся: дитячого фольклору, 
календарнообрядового та весільного циклів пісень, балад і необрядової лі
рики. Визначено основні зони побутування пісенного фольклору краю: По
лісся, Середня та Південна Волинь.

A brief analysis of the stylish peculiarities of the main genres of folk songs of 
Volyn and Western Polissia is proposed in the article. It includes children’s folklore, 
calendarritual and wedding cycles of songs, ballads and nonritual lyrics. The main 
zones of the regional song folklore existence are determined: Polissia, Middle and 
Southern Volhynia.

Волинь та Західне (або Волинське) Полісся  – давній істори
когеографічний регіон, що розташований на північному заході 
сучасної України, охоплює сучасні Волинську та Рівненську об
ласті, західні райони Житомирської області та північні райони 
Хмельницької й Тернопільської областей. До Волині також від
носять південну частину Берестейської області Білорусі (Берес
тейщина) та східну частину Люблінського воєводства Польщі 
(Підляшшя). 

Волинь є осередком формування та розвитку визначної ре
гіональної культурної традиції, зокрема, народнопісенної. Бага
тий і своєрідний пісенний фольклор Волині й Західного Полісся 
привертав увагу багатьох діячів культури та мистецтва, відомих 
фольклористів й аматорів: З.  ДоленгиХодаковського, О.  Коль
берга, Ф. Колесси, К. Мошинського, П. Чубинського, М. Лисен
ка, Лесі Українки, К. Квітки, Д. Ревуцького, М. Колесси, А. Коно
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щенка, О. Ошуркевича, М. П. Гайдая, М. М. Гайдая, О. Правдюка, 
Л. Созонік, А. Омельченка, М. Полотая, І. Гурина, С. Грици, С. Ту
рика, В. Матвієнка, М. Корзонюка, І. Березовського, Є. Єфремова, 
І. Клименко, Р. Цапун, Л. Вахніної, Ю. Крутя, В. Юзвенко, Н. Суп
рунЯремко, Ю. Рибака, Р. Омеляшка та багатьох інших [2]. 

Визначним явищем у записуванні та публікуванні пісенного 
фольклору краю можна вважати фонографічну збірку «Народні 
пісні Рівненщини», упорядковану Н. СупрунЯремко [7]. Видан
ня вміщує 625 народнопісенних творів, записаних і транскрибо
ваних упродовж 2004–2012 років студентами кафедри музичного 
фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гума
нітарного університету. У збірку ввійшли записи із 46 населених 
пунктів 14 районів Рівненської області. 

У  цій збірці надзвичайно цікава жанрова атрибуція: пред
ставлено багато пісенних зразків, визначених фольклористкою 
як необрядова лірика та ліроепіка, які не тільки мають обрядове 
коріння, але їх навіть виконавці та записувачі відносять до обря
дових. Також наявні інші, менш істотні, розбіжності в жанровій 
атрибуції пісень усередині необрядових жанрів. Наприклад, ба
лада «Чабан» (за частотним каталогом [3] 04БК01) визначена як 
купальська пісня, балада «Ой зза гори, гори буйний вітер віяв» 
(18БР01) віднесена до троїцьких пісень, а необрядові «А дівчи
на по світьолци ходить» (07ЛК21), «Ой ти, місяцю» (08БК13) 
та її варіант, «Моя мати зоря» (14ЛР03), балада «Ой зірву я з 
рожі квітку» (13БР06) зараховано до пісень весільного циклу. 
Можливо, деякі з цих пісень виконують у межах обряду як при
нагідні, а ймовірно, вони й пішли саме з обрядової пісенності й 
мають обрядове коріння, що цілком природно для прадавньої 
традиції народного співу Рівненщини.

Інтенсивне записування пісенного фольклору на Волині та 
Західному Поліссі свідчить як про наявність численних народ
нопісенних скарбів краю, так і про активну збирацьку, наукову 
та едиційновидавничу діяльність фольклористів краю. Волин
ськополіський регіон виявився одним з найбагатших та най
більш обстежених в Україні. Записування відбувалося також на 
волинських етнічних землях, що нині не належать до адміністра
тивнотериторіальних меж України. Наукове осмислення фольк
лору Холмщини та Підляшшя здійснив Р. Кирчів у статті «До ви
вчення фольклору Холмщини та Підляшшя» [5]. 
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Останніми роками було випущено кілька дисків зі звукоза
писами талановитих самобутніх виконавців із с. Старі Коні За
річненського району Рівненської області. Це перлини архаїчного 
поліського співу та чудової місцевої вимови. Реліктові мелодії 
та тексти мають обрядові пісні весняного календарного циклу 
у виконанні гурту с. Старі Коні, якот: «Ой ти, зима наша біла» 
з вибагливою ритмікою наспіву, квартоквінтовою гетерофонією 
протяжного гуртового співу, «Весна красна» з рідкісною секун
довою гетерофонією голосів. Винятково складний унісон спосте
рігаємо у виконанні ігрової веснянки «Володар», який можливо 
реалізувати тільки у зспіваному колективі, що протягом десяти
літь виконує традиційний пісенний репертуар. 

Найбільш архаїчними з весняного обрядового циклу в с. Ста
рі Коні є, мабуть, кустові пісні, що їх виконували під час обряду 
«водіння Куста»: «Ой убрали Куста» та «Ой садітеся, молодичкі». 
У  селі й досі існує стародавня традиція гуртового одноголос
ного виконання жнивних пісень і гетерофонного  – весільних. 
У репертуарі сільських співачок також є балади та необрядова 
лірика.

Не випадково саме на Волині основну увагу науковців і зби
рачів привертали реліктові жанри обрядової пісенності: веснян
ки, кустові, троїцькі, купальськопетрівчані (серію цих творів 
записав у 1986–1988 рр. О. Андрощук [9, ф. 143, од.  зб. 1212]) 
та особливо жнивні пісні. Водночас зараз побутує чимало ба
лад, творів необрядової пісенної лірики, соціальнопобутових 
пісень, романсів та сучасних новотворів. Глибоке зацікавлення 
мовознавців може викликати самобутня діалектна система тек
стів народних пісень краю. Ці особливості місцевих говірок збе
рігаються й дотепер, про що свідчать сучасні записи пісенного 
фольклору, зокрема, здійснені у 2017 році автором цих рядків і 
провідним фольклористом Інституту мистецтвознавства, фоль
клористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського О.  Яринчиною в 
м.  Рожищі (Рожищенського  рну Волинської  обл.), с.  Домашів 
(Ківерцівського  рну Волинської  обл.) та с.  Нова Мощаниця 
(Здолбунівського рну Рівненської обл.). 

У  «Частотному каталозі українського пісенного фольклору» 
автором цих рядків виокремлено такі групи давніх колискових 
пісень: загальнопоширені, східні та західні [3, с. 24–42]. На Во
лині побутують колисанки всіх трьох груп. Давні приколискові 
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співи також зафіксовано на території Волинської області (північ
носхідні та південнозахідні райони). 

Як і в інших регіонах, колискові пісні Волині мають переваж
но строфічну будову. Водночас наспіви варіантів досить різно
манітні й відрізняються від повторення простої заколисуючої 
інтонації у східних приколискових співах. Складна мелодика з 
наскрізним інтонаційним розвитком, імпровізаційність прита
манні більшості колисанок Волині. Отже, існує місцева тради
ція інтонування колискових пісень, до якої додаються напливо
ві розповсюджені тексти. Деякі пісні побудовані на двох досить 
простих інтонаціях – початковій та подальших повторюваних – 
або навіть на одній. Водночас мелодії деяких сучасних записів 
іноді близькі до ліричних розспіваних пісень. 

Дитячі забавлянки зафіксовані на Волині [11, c. 60, 64] у не
значній кількості. У збірках трапляються також дитячі заклички 
до дощика [10, c. 149] та сонечка [1, c. 54, № 53], але це досить 
рідкісні зразки. Не набагато більше розповсюджені дитячі коляд
ки та щедрівки, виконувані то речитативом на повторенні однієї 
поспівки або двох формульних інтонаціях, то як розспівана лі
рична пісня. Ці твори також опубліковані в різних фольклорних 
виданнях [1, c. 162, № 394; 7, с. 57, № 96].

Серед народних свят, які й досі активно побутують на тери
торії України, найбільш яскравими, театралізованими, мистець
ко забарвленими можна вважати відзначення Різдва та Нового 
року. Зимовий цикл календарнообрядових пісень Волині вклю
чає світські та євангельські колядки й щедрівки, колодійні та 
масляні співи. У доступних нам виданнях цей цикл набагато по
вніше представлений записами з Рівненщини (наприклад, Т. Ма
зур [11], Н. СупрунЯремко [7]), аніж з Волині.

Ознакою щедрівок певною мірою можна вважати приспів 
«Щедрий вечір». Основа щедрівкового складочислення пере
важно – це чотирискладовик 2+2 у ритмі 1111 або 1122. У дея
ких зразках щедрівок, як і в колискових піснях, спостерігаємо 
таке явище: початкова інтонація передує серійному повторенню 
основної формульної інтонації. Основу складочислення пошире
ної на Волині щедрівки «Васильова мати» складає шестискладо
вик з ритмічним втіленням у наспіві 111122. 

Зафіксовані на Волині колядки, як і твори з інших регіонів, 
мають в основі наспіву колядкову ритмічну структуру 11112. Де
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які з них супроводжуються розгорнутим приспівом типу «Грай 
коню... Грай, паниченку, на кониченьку, грай, коню!». В  основі 
ритміки колядок західного типу – тридольник 11121, а приспів 
має вегетативний зміст, наприклад, «То віно... Гей, то віно, вірная 
моя ягода», «Гей, лилія...», «Ягода...» або «Гей, по зору». Світські 
колядки можуть також мати християнський приспів «Радуй
ся, земле...». Зазвичай колядки, порівняно з щедрівками, мають 
ширший мелодичний діапазон, різноманітнішу мелодику, їх час
тіше виконують у багатоголосній фактурі. Значно відрізняються 
за стилем від традиційних колядковощедрівкові новотвори з 
густим багатоголоссям і широкою розспіваною мелодією.

Християнські різдвяні співи належать до уснописьмової тра
диції. Тексти таких творів рясніють елементами старослов’янської 
мови, а їхні мелодії близькі до кантів та псальм з дво, триголос
сям гомофонногармонічного складу. На Волині їх розспівують з 
особливим почуттям у насиченій багатоголосній фактурі. Серед 
поширених творів цього жанру пісня «Там високо в синім небі». 
Наспів пісні «Нова рада стала» використовують також і для ви
конання інших текстів християнських різдвяних співів. 

На початку весни дівчата виконували закличні веснянки 
(«Вийшли дівчата веснянку співати»). Вважалося, що таким чи
ном співачки проганяли зиму, яка вже всім набридла («Ой ти, 
зима наша біла, ой як ти нам надоєла»). Якщо на Східному По
ліссі більше поширена заклична веснянка «Ой весна, весна, вес
няночка, де твоя дочкапаняночка» (за частотним каталогом 
ОКВЗ03), то на Волині та Волинському Поліссі  – «Ой весна, 
весна, що ти нам принесла» (ОКВЗ01 а). Як і для більшості дав
ніх поліських пісень, для цих веснянок характерні сильно подо
вжені звуки в кінці строф. 

Гурт с. Старі Коні виконує ігрову веснянку «Володар» і заклич
ні веснянки на одну мелодію. Це ж стосується ігрових веснянок з 
Житомирського Полісся. Таким чином, у поліській традиції спі
ву модус фольклорного мислення середовища домінує навіть над 
функціональною належністю пісні. Манера виконання та мелос 
ігрових веснянок на волинській території близькі до подільської 
виконавської традиції. 

Волинські ліричні веснянки на теми кохання (іноді родинні) 
вражають розмаїттям текстів і мелодій, серед них і загальновідо
ма «А вже весна». Та тільки окремі з них («Ой ізранку») з тери
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торії сучасної Білорусі (Берестейщини) мають у кінці строф об
рядовий заключний невизначений вигук «У!» («И!»). Пісня «Там 
на широкім озері» (про сокола і галочку) з Підляшшя традиційно 
називається «рогулька». «Пташина» тематика в цілому характер
на для веснянок Волині й безпосередньо пов’язана з весною. 

Досить рідковживаним жанром на Волині є жартівливі веснян
ки. Натомість тут й досі побутують і інші рідкісні пісні весняного 
обрядового циклу – юр’ївські («Ой летів ворон»), що їх виконува
ли на свято Юрія, а на Підляшші – волочені пісні («Течє рєчка»). 

Справжньою окрасою поліського весняного співу є кустові 
пісні, які супроводжують обряд «водіння Куста» («Куст»  – від
повідно вбрана дівчина). Ці пісні мають прадавньоархаїчні на
співи, речитативноімпровізаційного складу, гуртові унісонні з 
гетерофонним розщепленням голосів.

Порівняно із Середнім і Східним Поліссям, на Волині, як і 
на Поділлі, активніше побутують купальськовеснянкові пісні. 
Серед поширених можна згадати «Ой селом, селом» (три па
рубка та три дівчини, ОККВ01), з дещо відмінним від поділь
ських варіантів наспівом, «Жовтрая куриця» (квочка та курчата, 
ОККВ02) та «Положу я кладку» (ОККВ04) з Південної Волині. 
Варіанти розповсюдженої пісні «Наше Купало» (ОККВ10) різ
няться між собою за мелодією залежно від терену побутування. 

На відміну від поширених варіантів, у пісні «На Купалє» [9, 
ф. 145, од. зб. 429/ІІІ, арк. 25], зафіксованій у Рокитнівському ра
йоні Рівненської області, живіт болить не у хлопців, а у відь ми; її 
наспів наближений до русальних пісень. У Рівненському районі 
звичайний типовий трійковий купальський наспів розспівано в 
повільному гуртовому двоголоссі. При цьому в Здолбунівському 
районі той же наспів уже близький до подільського. З ним тут 
виконують і поширену на Волині купальську пісню «Ой на Івана 
Купального» (ОККП03, дівчина ще рушників не напряла, а вже 
парубка сподобала). На цю саму, хоча дещо орнаментовану, ме
лодію виконують низку пісень у с.  Дермань (записи О.  Андро
щук [9, ф. 143, од. зб. 1212]). Натомість у Рівненському районі, 
а ще більше в Дубровицькому, цей типовий наспів розспівано в 
протяжному гуртовому багатоголоссі до невпізнанності, подібно 
до середньополіських записів [9, ф. 145, од. зб. 463, арк. 51–52]. 

Схожу ситуацію спостерігаємо і з купальською піснею про 
лиху свекруху. У Волинській області (Шацький та Старовижів
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ський рни) її виконують з одноголосним трійковим типовим на
співом, а на Рівненщині – з цим же наспівом, але розспіваним у 
протяжному двоголосному звучанні. 

Деякі петрівчані пісні краю також виконують з трійковим 
типовим купальським наспівом, як і варіанти поширеної пісні 
«Святая нічка петрівочка» (ОКПК01), переосмисленим у Рів
ненському та Рокитнівському районах на протяжне гуртове ба
гатоголосся. Наявні матеріали свідчать, що петрівчаний протяж
ний контрастноінтонаційний наспів для Волині не характерний, 
але трапляються інші нетипові для купала мелодії.

Центральною подією сільськогосподарського календарного 
року на Волині, як і в інших регіонах, є жнива, під час яких тут 
виконують різноманітні жнивні пісні, переважно зі складною 
орнаментованою архаїчною мелодикою. Волинські жнивні пісні 
відрізняються значною розмаїтістю типових наспівів, пов’язаних 
з тим чи іншим різновидом складочислення у словесних текстах. 
Вони є окрасою волинського циклу літніх календарних пісень.

Серед найдавніших – семискладові двосегментні 7+7 з нерів
номірним цезуруванням сегментів: 5+2, 4+3, 3+4, часто з повто
ренням першого семискладовика та утворенням строфи будови 
aab (тип Ж3 [4]). Цей тип поширений на Житомирщині та осо
бливо на Хмельниччині, прикладом може слугувати пісня «Ко
тився віночок з лану». Водночас для більшості інших волинських 
традицій літнього календарного співу він майже не характерний.

Значного поширення на Волині здобули жнивні пісні з ізорит
мічними дворядковими чотирисегментними строфами та відпо
відними мелотипами. До них належать пісні зі складочисленням 
(4+4) 2, (4+5) 2, (5+3) 2, (6+3) 2, (5+7) 2. Пісні з віршовою струк
турою (4+4) 2 зафіксовані переважно на Житомирщині [6, с. 196, 
№  183; с.  205–208, №  198, 200, 202–203]. Записи з Рівненського 
Полісся відзначаються здебільшого вільним складочисленням, 
як у пісні «Ой а наш пан да молодєнький» (ОКЖ402), або над
звичайно вільною мелодикою, особливо в сольному виконанні. 

Трирядкові строфи поетичних текстів aab мають також піс
ні зі складочисленням (4+5)  23. Якщо семискладові структури 
жнивних пісень близькі до весільних ритмоформульних наспівів 
з РФ 4+3 1111222, то дев’ятискладові мають ритміку весільних 
наспівів з РФ 6+3 111111222. Ці пісні розповсюджені на Жито
мирському [6, с. 207, № 201] та Рівненському Поліссі. Ю. Круть 
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зафіксував чимало пісень цього типу в Рокитнівському  районі 
Рівненської  області [9, ф.  145, од.  зб.  429/ІІ] у  різних селах та 
від різних виконавців, але з однаково розспіваною мелодикою 
архаїч ного сольного або гуртового виконавства.

Значного поширення на Волині набули жнивні пісні з наспі
вом Ж4 [4], близьким до весільного чотирисегментного строфіч
ного контрастноінтонаційного. У  них непарні сегменти (пер
ший та третій) довші, різної складочислової структури, а парні 
(другий та четвертий) – короткі трискладові. До цього типу нале
жать пісні зі складочисленням (5+3) 2 та його різновидом (6+3) 2. 
Цей волинський тип, рідко фіксований на Рівненщині [ф. 143, 
од. зб. 1017, арк. 3], має інтонаційно та ритмічно простішу мело
дику, чітку строфіку вербального тексту без повторення рядків. 

Найбільше записів типу Ж4 на всій території Волині мають 
жнивні пісні з шестисегментною строфою, складочисленням 
вербальних строф (4+4+3) 2 або (8+3) 2 та ритмікою 1111 1111 
224 у наспівах. Серед них записи з Житомирщини [6, с. 198–200, 
№  193–197], Хмельниччини [8, с.  232–233, №  308–309], Рівнен
ської та Волинської областей.

Найпоширеніша серед жнивних пісень Волинської області – 
«Котився віночок по полю» (жито з поля проситься в стодолу, 
ОКЖ404), зі значним варіюванням структури строфи та скла
дочислення в пісенних рядках. У Рівненській та Волинській об
ластях зафіксовано також чимало варіантів діалогічної пісні «Ой 
на гору, женчики, на гору» (ОКЖ407), у  якій пані або госпо
дар закликають женців жати до кінця («Ой до кінця, женчики, 
до кінця»), але вони вже надто втомилися. Цю пісню співають, 
«щоб хазяїн почув, що кінець роботи». Цей же пісенний тип Ж4 
притаманний ягідній пісні «Збірайтеся, всі ягодойкі, з бору».

Таким чином, волинський літній цикл обрядових пісень є ці
кавим явищем як з боку виконавства, так і з боку стильових ха
рактеристик мелодій та розмаїття пісенних текстів. Він, як один з 
найдавніших в українській традиційній пісенності, найбільшою 
мірою є скарбницею народної пам’яті. 

На Волині, як і в інших регіонах, весільні пісні здавна були 
частиною традиційного дійства. Низку весільних обрядів від 
сватання до перезви супроводжує значна кількість весільних 
пісень, які коментують весільні обряди та утворюють окремий 
пісенний цикл. Більшість вербальних текстів пісень виконують 
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з так званими типовими наспівами. На Волині, окрім загально
поширених типових наспівів із зачином та без зачину з парною 
метрикою, побутують місцеві типові наспіви з трійковою ме
трикою, а також весільні вівати. Подвійний зачин тут викону
ють на словах «А  першая квітка». Цікаво, що на Волині після 
випікання короваю, його «розтанцьовували», закликаючи спі
вом господаря викупити коровай. Значну увагу на волинсько
му весіллі приділяли стосункам молодого з власним батьком та 
батьком молодої. 

Наспівам волинських весільних пісень притаманні синкопо
ваний ритм, трійковий метр та мішане мажоромінорне звучан
ня. Пісні, виконувані гуртом, переважно одноголосні з незна
чними фрагментарними розщепленнями голосів у кадансових 
ділянках наспівів. Мелодії пісень часто починаються висхідним 
ходом з субкварти на тоніку. Поліські весільні співи нерідко за
кінчують довгим завершальним тоном. Тексти волинських ве
сільних пісень здебільшого оригінальні, місцеві, хоча побутують 
і загальноукраїнські варіанти.

На Волині зафіксовано як найдавніші зразки баладного жан
ру, так і численні новотвори. Усі записи балад мають строфічну 
будову. Тип баладної строфіки за її архітектонікою, складочис
ленням вербальних текстів, ритмікою і ладовими особливостями 
наспівів, виконавською фактурою та характерними рисами роз
співу поетичних текстів лежить в основі стильових ознак балад
ної творчості краю.

Баладна творчість Волині поєднує південноволинську, близь
ку до подільської, середньоволинську і поліську традиції народ
ного співу, у тому числі найдавніші прояви фольклорної автен
тичності та новітні нашарування пізнього романсового стилю. 
Структурні особливості, зокрема складочислення, можуть варі
юватись як в межах одного твору, так і у варіантах балади. Деякі 
баладні твори мають спільні типологічні ознаки, однак решта – 
неповторні, індивідуальні. 

Необрядова пісенна лірика Волині представлена в записах 
багатьох фольклористів. Волинський і поліський спів дещо від
різняється за стильовими характеристиками. Ще більше розма
їття – часовостадіальне. Більшість необрядових ліричних пісень 
краю має давнє історичне коріння, традиційно входить у репер
туар місцевих народних співаків. Решта – пісні напливові, почуті 
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від виконавців з інших регіонів, запозичені в засобах масової ін
формації, авторські твори. 

Необрядова лірика Волині має свої регіональні особливості: 
тексти відомих загальнопоширених пісенних творів виконують 
на місцевий лад. При цьому варіанти однієї й тієї ж пісні часто 
співають з різними мелодіями. 

У цілому необрядова лірична пісенність Волині – явище ба
гатогранне та унікальне в багатьох проявах. Це стосується сти
льових відмінностей волинських і поліських записів як на рівні 
мови, так і на рівні інтонаційного наповнення наспівів. Одно
голосні зразки тяжіють до індивідуалізації мелодики з багатою 
інтонаційноритмічною орнаментикою, рубатними темпами, 
архаїкою розспівів. Багатоголосні волинські наспіви містять ши
рокі інтонаційні ходи, глибоко ліричну розспівність, терцієво 
октавний паралельний рух голосів з прикінцевим октавним 
кадансуванням. 

Виконавський стиль, що склався пізніше, визначається стій
ким віршуванням у строфіці, чіткими (карбованими) мелоди
коритмічними ходами, квартоквінтовими ходами по звуках 
тризвуків, рисами маршової мелодики гомофонногармонічного 
складу, репризами мелодичних сегментів, синкопами, терцієво
октавним дво, триголоссям, вигуками «гей». 

Пізніший пісенний стиль – романсовий (у тому числі й канто
вого складу) – характеризується вишуканими поетичними тек
стами з новітньою лексикою, «витонченими» розспівами в ме
лодиці, перевагою терцієвого двоголосся, секвенційними ходами 
та вальсовою трійковою ритмомелодикою. 

Для волинського необрядового пісенного стилю характерна 
тенденція до синкопування мелодій. При цьому не спостерігає
мо у строфах прикінцевих гранично протягнених звуків, як в об
рядовій пісенності краю. Цікаво також і те, що в багатьох піснях 
варіанти виконують на різні наспіви (мелодії). 

Соціальнопобутові пісні складають вагомий частину во
линського пісенного фольклору. Історична доля краю насичена 
подіями, політичними протистояннями, запеклою боротьбою 
проти поневолювачів і катів. Усе це знайшло відображення в 
народній пісенності, а  відтак у пам’яті співаків. Роль кобзарів 
і лірників на Сході України виконували співочі гурти та окре
мі виконавці, відгукуючись у співах на кожну небуденну подію, 
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створюючи співанкихроніки, присвячені конкретним особам, 
повстанські та невільницькі пісні, спрямовані проти неспра
ведливості та знущань поневолювачів. Ще й досі ці пісні міцно 
тримаються в пам’яті співаків разом із традиційним соціально
побутовим фольклором: піснями козацькими, чумацькими, ре
крутськими та солдатськими, наймитськими та заробітчанськи
ми, історичними. 

З великим почуттям і співчуттям співаки Волині виконують 
козацькі пісні, які, зберігаючи давній стиль, відповідають сучас
ним настроям. У козацьких баладах виконавці оспівують заги
бель козака під час походу або проведення воєнних дій. Гуртовий 
варіант пісні «Ой на горі вогонь горить» (21Бк03б) у сучасному 
виконанні звучить як реквієм загиблим. Провідне місце в соці
альнопобутовій пісенності Волині посідають повстанські пісні. 
Мелодика протестних і повстанських пісень переважно вольова, 
маршова, базується на гомофонногармонічних засадах. 

У жартівливих і танцювальних піснях Волині засобами гумо
ру та сатири яскраво і влучно відтворено життя переважно про
стого народу. Однією з характерних рис жартівливої пісенності 
Волині, що притаманна багатьом фольклорним творам, є відсут
ність чіткої межі між жартом і правдою, між смішним і сумним, 
між гумористичним і трагічним.

В умовах новітньої суспільної формації, урбанізації, розвитку 
міської культури на Волині, як і в інших регіонах, формувалися та 
розповсюджувалися нові жанри фольклору: пізня лірика та пізня 
балада, романси, пісні літературного походження. Пізня лірика 
нині – складне та багатогранне явище, що включає новітні про
яви усного популярного співу, відгукуючись на потреби сьогоден
ня: молодіжні зібрання, туристичні походи, масові заходи, свята, 
фестивалі, конкурси, відродження козацьких традицій тощо.
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Ольга Гуменюк  
(Сімферополь)

макам –ДавніЙ жанр кримськотатарського 
пісенного Фольклору, особливості  

Його словесної та музиЧної поетики

У кримськотатарському фольклорі є особливий різновид пісенних тво
рів, де виразно відчутний глибинний драматизм. Це переважно пісні, у яких 
провідним є мотив безнадійного кохання. Вони відзначаються особливою 
поетичною вишуканістю, зокрема мальовничою метафоричністю. Яскра
ва емоційна насиченість та розмаїття психологічних відтінків зумовлюють 
своєрідність мелодій, гнучкість інтонацій, ефектне поєднання різноманіт
них ритмів. Характерні для східної музичної поетики розлогі переливчасті 
розспіви тут особливо відчутні. У  сучасній кримськотатарській фолькло
ристиці за подібними піснями, поширеними і в інших східних культурах, 
утвердилось таке жанрове визначення як макам. Поруч зі згаданими роз
співами, які часом можна сприймати як своєрідні ліричні відступи у формі 
вокалізів, у  цих фольклорних творах часто використовуються інструмен
тальні вступи, інтерлюдії, варіативні повтори музичних фраз, завершальні  
каденції. 

There is a particular kind of song compositions in Crimean Tatar folklore where 
the deep dramatic effect is felt clearly. These are mainly the songs, where the motif 
of hopeless love is a leading one. They are notable for poetic refinement, especially 
vi vid metaphors. The impressive emotional intensity and psychological nuances 
variety cause the melodies singularity, intonations pliability, effective combination 
of various rhythms. The distinctive long modulated chants of Eastern musical po
etic are particularly tangible. In the modern Crimean Tatar folklore such songs, 
widespread in the other Eastern cultures, are defined in genre as Arabic maqam. 
Alongside with the mentioned chants, which sometimes can be perceived as a kind 
of peculiar lyrical digressions in the form of vocalization, instrumental preludes, 
interludes, divergent repetitive musical phrases and final cadences are often used 
in these folklore works. 
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У кримськотатарському фольклорі виділяється особливий вид 
пісенних творів, де превалює тематичний мотив безнадійного ко
хання, безнадійного, але часто й такого, що посвоєму живить 
душу, сповнює її відчуттям повноти життя, відчуттям не лише 
гіркоти чи відчаю, а й тривожносолодкої бентеги. Такі пісні за 
визнанням фольклористів мають дуже давнє походження. Вони 
відзначаються неабиякою поетичною вишуканістю, зокрема ма
льовничою метафоричністю. Яскрава емоційна насиченість та 
розмаїття психологічних відтінків зумовлюють вигадливість ме
лодій, гнучкість інтонацій, ефектну сув’язь примхливих ритмів. 

З  огляду на особливості музичного стилю таких пісень Яг’я 
Шерфедінов виділяє їх у розділ «Протяжні ліричні пісні (з ши
рокими розспівами)» [7, с.  66–88]. У  збірнику Ільяса Бахши
ша відповідні фольклорні твори подаються в розділі «Классик 
халкъ йырлары» («Класичні народні пісні») [4, с.  40–55]. Озна
чення «класичні» стосовно таких пісень, що до нього вдається 
Іл. Бахшиш, може бути свідченням визнання їх більш давнього 
походження порівняно з іншим ліричними піснями. Перший з 
фольклористів, який за аналогією з традиціями інших східних 
культур запровадив у новітню кримськотатарську фольклорис
тику щодо таких пісенних творів термін макам, є  Февзі Алієв. 
У  його найповнішому на нинішній день зібранні музичного й 
музичнословесного фольклору кримських татар відповідні піс
ні подаються в розділі «Маками» [2, с. 37–68]. 

У передмові до своєї книги Ф. Алієв вдається до огляду жанрів 
кримськотатарського музичного фольклору. Ось його характерис
тика такого жанру як макам: «Вокальноінструментальна п’єса, 
яка криє в собі риси сюїти, жанр народної та професійної музи
ки кримських татар, який ще не вивчений. Цей жанр характерний 
для мешканців гірського та південнобережного районів Криму 
і не характерний для степової частини. Він зараз зникає, майже 
не лишилося знавців та виконавців цього дуже давнього жанру 
кримськотатарської музики. Термін “макам” вживається також у 
значенні “мелодія” і в значенні “лад”» [4, с. 10].

Макам належить до найдавніших жанрів кримськотатарської 
народної пісенної лірики. Свідченням давності можуть бути ши
роко притаманні пісням цього жанру розлогі розспіви, які на
дають виконанню неабиякої експресивності і своїм корінням, 
очевидно, сягають тих часів, коли слова пісні ще не набували ви
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разно означеної семантики. У мові макамів (у синтаксичних кон
струкціях, у лексиці) відчутний архаїчний колорит.

Провідний тематичний мотив цього жанру – нещасливе ко
хання, а відтак пов’язані з ним мотиви туги, розпачу, душевної 
скрути, безнадії. Однак навіть ті пісні, де такі мотиви цілком 
самодостатні й особливо виразні, не справляють гнітючого вра
ження. Сповнені поетичної грації, вони криють у собі значний 
катарсичний заряд і мають терапевтичний ефект, який, певно, 
відчували далекі творці цих пісень, виливаючи в них свої триво
ги й печалі, і який продовжують далі відчувати їхні виконавці й 
слухачі. Ці пісні здебільшого переконують, що навіть нещасливе 
кохання здатне наділяти людське єство відчуттям повноти жит
тя, підносити й звеличувати дух.

Житейські реалії в цих піснях подаються вкрай лаконічно. Зо
середжені на осягненні складнощів людських почувань, ці фоль
клорні твори здебільшого досить віддалені від соціальнопобуто
вої конкретики. Настільки, що часом, якот у пісні «Кяи, кяи акъан 
сувлар» («Тихоплинні води»), важко вловити, хто саме є суб’єктом 
ліричної оповіді, тим більше, що в кримськотатарській граматиці 
відсутня категорія роду. Це може бути і юнак, що тужить за ми
лою, і  дівчина, що переживає негаразди у стосунках з коханим. 
Хоч у переважній більшості пісень таким суб’єктом вочевидь ви
ступає особа чоловічої статі, закоханий страждалець. А, скажімо, 
щодо пісні «Сёйлетме бени» («Не змушуй мене говорити») важко 
сказати, до кого звертається ліричний герой з проханням марно 
не втішати його – до уявної коханої, якої немає в цю мить поруч з 
ним, до співчутливого товариша чи й до самого себе.

У багатьох піснях герой висловлює свої душевні болі, особли
во не вдаючись до з’ясування їхніх причин. Його переживання 
не раз сягають мало не космічних масштабів. Вони настільки ін
тенсивні, що він часто порівнює себе з меджнуном. Меджнун – 
безтямно закоханий, ошалілий від любові; це слово набуло за
гального значення, хоча походить від прізвиська героя давньої 
арабської легенди про Лейлі та Меджнуна, яка стала основою 
славетних поем Нізамі Гянджеві, Алішера Навої, інших авторів 
(виразний знак зв’язку фольклору кримських татар з традиціями 
великої поезії Сходу).

Проте в багатьох піснях спостерігаємо певну конкретизацію 
гірких переживань, з  легким означенням їхніх джерел. Напри
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клад, такі пісня як «Бакъын, достлар» («Погляньте, друзі»), «Мен 
де бильмем, себеп кимдир» («Не знаю я, що за причина») містять 
нарікання на те, що без взаємного кохання минає молодість лірич
них героїв. А от пісня «Умер оджа» («Поважний Умер») – моно
лог літньої людини, яка вже думає про близьку смерть і потерпає, 
що її життя так і закінчиться безрадісним, не осяяним щасливою 
любов’ю. Складні любовні переживання вже не молодої людини 
передані в пісні «Ай, къара къыз» («Ой, чорнявко»). Часто мо
тив любовної туги пов’язаний з мотивом розлуки, якот у піснях 
«Эки пугъу» («Два пугачі»), «Арабалар гелип де кечер» («Гарби 
все проїздять»), «Он биринджи айларда горюнди дагълар» («На 
одинадцятий місяць прозирнули гори»). В  інших піснях джере
лом страждань нещасливо закоханого є ревнощі: «Гидинъ, булут
лар» («Линьте хмари»), «Сом сырмадан акътыр» («Біліші срібної 
ниті») та ін. В окремих піснях, якот «Юксек минареден» («Висо
кий мінарет»), «Атадан оксуз къалгъанман» («Вже без батька я, 
сирота») мотив безталанного кохання й ревнощів сягає особли
вої перечуленості, пов’язуючись з мотивом сирітства. 

Серед макамів є немало пісень, у яких попри панівний у них 
глибокий драматизм, що часом сягає граней трагізму, виразніше 
звучать мотиви світлих надій, що не згасають навіть на тлі гіркої 
реальної дійсності. Такі оптимістичні мотиви відчутні зокрема 
в піснях «Мавилем» («Моя Мавіле»), «Назлы да назлы» («Вабна, 
ох вабна»). Незгаслі сподівання, пов’язані з твердою рішучістю 
боротися за свою любов, проймають пісні «Меджбур олдым» 
(«Став я бранцем»), «Кяи, кяи акъан сувлар» («Тихоплинні 
води»). У деяких піснях мотиви сподівання на досягнення вза
ємності в коханні сполучаються з лагіднопросвітленими моли
товними інтонаціями – «Бу геджелер» («Ці ночі»), «Ич бир буль
буль...» («Чи соловей...») .

Досить віддалені від соціальнопобутової конкретики, мака
ми позначені проникливим та вишуканим художнім психологіз
мом. Осягаючи складнощі зраненої людської душі, вони явля
ють вельми широку гаму почувань – від пройнятих звихреною 
емоційністю виявів тривоги й розпуки до тихої лагідної мрійли
вості. В одних піснях превалює особлива емоційна насиченість, 
пристрасна напруга, якот в пісні «Эки пугъу» («Два пугачі»), 
в інших – елегійні переливи настроєвих відтінків, якот в «Ара
балар гелип де кечер» («Гарби все проїздять»).
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Художній психологізм макамів невіддільний не лише від їхньо
го емоційного багатства, а й від органічно властивої їм медита
тивності, спрямованої на відчуття й осягнення незглибимої таїни 
буття. Ненав’язлива філософічність – суттєва жанровостильова 
ознака цих пісень. Роздуми про плинність часу, життя і смерть, 
долю й недолю, про принадність довкілля, осяяного вродою ми
лої, і водночас про несправедливу влаштованість світу гармоній
но сполучаються з відзначеним розмаїттям емоційних поривань.

Проникливий психологізм, пов’язаний з емоційною насиче
ністю та медитативною розважливістю, виявляється у макамах 
у вельми ощадливій щодо використання предметних реалій (що 
має стосунок до відзначеної віддаленості від соціальнопобуто
вої конкретики) та вишукано організованій образній системі. 
Провідний тут образ ліричного героя, суб’єкта ліричної оповіді 
зовнішньо майже не означається. Найчастіше ми можемо здога
дуватися про його юний вік (у деяких випадках про молодість ге
роя згадується в пісні), рідше про те, що це людина в літах. Дуже 
рідко, як, наприклад, у пісні «Он биринджи айларда...» («Лиш на 
одинадцяти місяць...»), з’являються якісь біографічні дані – тут 
він мореплавець, що довго мандрував далеко від рідних берегів. 
В окремих піснях йдеться про те, що нещасливо закоханий ще й 
сирота. Натомість виразно розкривається його внутрішній світ – 
небуденний, багатий, наділений палкістю уяви, здатний гостро 
сприймати урочу красу довкілля, епіцентром якого є кохана дів
чина, глибоко переживати драматизм любовних стосунків з нею. 

Дещо зовнішньо виразніше, чіткіше, але водночас вкрай ла
конічно подається образ коханої. У піснях не раз висловлюється 
захоплення її вродою, про яку свідчать зокрема кілька традицій
них портретних штрихів – чорні або карі очі, чорні брови (ніби 
писані пером), двійко вабливих родимок на щоці або шиї, біла 
шия, ніжний стан, дбайливо розчесане або й не розчесане, як
от у пісні «Къара къыз» («Чорнявка»), волосся, пишні кучері... 
Інколи ці штрихи доповнюються деталями костюму  – яскраве 
плаття, осяйний браслет, важливу роль часом виконують такі 
зворушливі деталі, як шапочка навскіс, барвисті ґудзики на одязі 
милої, вишивана хустка в її руках. Але дівоча врода, не тільки 
зовнішня, а й душевна, переважно не описується, а виразно від
чувається за високою патетикою чи лагідною мрійливістю, яка 
проймає звернення героя до обраниці серця. Її врода підкреслю
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ється також порівняннями, яких украй небагато і які подаються 
вельми тактовно й лаконічно. З коханою може асоціюватися мо
лоде кипарисове деревце, соковитий гранат. Але найчастіше вона 
порівнюється з трояндою. 

В образній системі макамів важливу роль виконує характерний 
не лише для кримськотатарської фольклорної поетики художній 
паралелізм, який трапляється тут чи не в кожній пісні, підносячи 
образний лад до вишуканої метафоричності й багатогранної сим
воліки. Картини довкілля гармонійно відлунюють чи антитетично 
увиразнюють душевні переживання героя. Летючі хмари, бурхли
ве море, тихоплинна ріка або стрімкий осяйний потік, курна до
рога, величні гори, часом широчінь степу – легко окреслювані в 
піснях пейзажні штрихи невіддільні від згаданого проникливого 
художнього психологізму. Найчастіше сад з його принадами  – 
барвами, пахощами, звуками, з його зеленим тінистим гіллям, 
чарівними квітами, солодкими плодами, співучими пташками 
набуває в пісенному контексті багатогранної образної символіки. 
В пісенній образності макамів, посвоєму підтверджуючи їх давнє 
походження, особливу роль виконують птахи, втілюючи тривоги 
й поривання людської душі. Польоти сов, квиління пугачів, тур
котіння голуба, ширяння сокола, солов’їні трелі – не раз у піснях 
такі образи вінчають поетичні паралелі, сприяють смисловій та 
емоційній виразності художньої мови. У пісні «Гидинъ, булутлар» 
(«Линьте, хмари») подібну функцію виконують риби, що пливуть 
у морі. Особлива ощадливість та вигадливість у застосуванні та
кої рослинної й пташиної образності змушує згадати характерні 
для кримськотатарського (як і для українського) народного обра
зотворчого мистецтва орнаменти, витончена декоративність яких 
криє у собі зворушливу мистецьку символіку.

Характерна для макамів гра світлотіней  – тут і мерехтливе 
листя саду, якот у пісні «Ешиль япракъ арасында» («Серед зелен
листу»), і плинність темних ночей, коли при запаленому світлі 
мудрії читають книги («Бу геджелер» – «Ці ночі»),  і тріпотіння 
зір,  і жевріння світанків... Особливої метафоричної яскравості 
й емоційної експресивності надає пісенній образності широке 
звернення до невсипущих стихій – часто переживання закохано
го супроводжують то буйний, то лагідний вітер, густий туман, що 
врешті розсіюється, мінливі хвилі річкових і морських вод... Чи 
не найчастіше бачимо тут образ вогню, з яким асоціюються палкі 
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любовні почуття. Образ цей амбівалентний. Полум’я такого вог
ню здатне зігрівати й живити, але здебільшого, оскільки йдеться 
переважно про нещасливе кохання, пече й спопеляє душу. 

Образна динаміка – характерна жанровостильова ознака мака
му, котрий здебільшого постає своєрідною кристалізацією певної 
любовної історії, не розказаної детально, а  емоційно підсумова
ної. З цим пов’язана така прикметна тут риса як переважно доволі 
стрімкий розвиток ліричного сюжету. На початку пісні подається 
пойнятий захопленопатетичними чи лагідноліричними інтона
ціями куплет, який не віщує ніякої тривоги. Інколи провідна його 
тональність, якот у пісні «Гидинъ, булутлар», ледь відтіняється лег
кою бентежністю. Але поступово тривожність означається все ви
разніше й сягає свого апогею наприкінці пісні. Часто пісенна ком
позиція виглядає дещо складнішою – гіркі переживання ліричного 
героя скрушно констатуються в перших рядках, а потім ретроспек
тивно, хоч і вкрай лаконічно, окреслюються деякі обставини, де
талі взаємин з милою, виявляються сподівання на її прихильність, 
подаються філософічні медитації тощо, внаслідок чого драматизм 
дещо відпружується, пригасає, щоб врештірешт відродитися, спа
лахнути з новою силою. У деяких піснях всупереч гіркій скруті по
ступово увиразнюються мотиви світлих надій. Можна говорити й 
про інші модифікації означуваних тут душевних перипетій. Але в 
будьякому випадку слід підкреслити – плин переживань лірично
го героя в макамах дуже багатогранний, інтенсивний, динамічний, 
що й зумовлює характерну тут стрімкість розвитку ліричного сю
жету. Відповідно художній хронотоп тут здебільшого характеризу
ється особливою рухливістю, що часто знаменують такі вже згадані 
образи як вогонь, вітер, летючі хмари, плинна вода, а також гарби, 
що від’їздять удаль, човни, що пливуть по морю, тощо.

Інколи ліричний сюжет ефектно сполучається з елементами 
епічної оповідності, яка одначе не превалює, а лишається підпо
рядкованою розкриттю внутрішніх переживань героя. Особливо 
показова з цього погляду пісня «Он биринджи айларда...» («Лиш 
на одинадцятий місяць...»). 

Сприяють увиразненню експресивної динаміки ліричного ви
кладу градаційні перелічування, антитетичні зіставлення та інші 
композиційні засоби риторичного характеру. Емоційну впливо
вість пісенного плину часто посилює система повторів ключових 
слів, фраз, рядків, строф, вигуків.
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Віршовані тексти макамів здебільшого відзначаються чіткою 
і водночас вигадливою ритмічною організацією. Основною рит
мічною одиницею тут є стопа, переважно чотирискладова. Дві, 
рідше три чотирискладові стопи здебільшого змінюються три
складовою, яка є носієм прикінцевої рими. Така чітка ритмічна 
основа не раз ускладнюється, нівелюється, набуває більш при
мхливих нюансів. Замість чотирьох складів може бути три або 
п’ять, причому обриси ритмічного малюнка не зникають, всту
пає в гру поєднання довших і коротших, відкритих і закритих 
складів або умисне подовження звуків, передбачене й музичним 
текстом. Часом затіняється або й скасовується цезура. Усі ці рит
мічні штрихи зазвичай не випадкові і вигадливо застосовують
ся задля підкреслення особливої схвильованості чи душевного 
сум’яття героя, врешті узгоджуються з пунктирами, синкопами, 
ферматами та іншими особливостями музичного ритму. 

Не будемо тут вдаватися до складного й до кінця не роз в’я
за ного питання відношення ритміки кримськотатарської пісні 
до основних систем віршування класичної східної поезії, таких 
як пармак, де особливу роль відіграє цезура – збіг кінця стопи 
з кінцем слова, та аруз, де важлива гра акцентів, пов’язаних з 
довготою й короткістю, наголошеністю й ненаголошеністю скла
дотворних звуків. Поєднання чи мінлива взаємодія цих систем, 
на думку сучасного дослідника Шевкета Юнусова, характеризує 
ритміку кримськотатарської поезії початку ХХ ст., яка орієнту
валася переважно на народні джерела [9, с.  106–108]. Очевид
но, про таке поєднання можна говорити насамперед стосовно 
фольк лорної пісенної ритміки. Спостереження над ритмікою 
макамів підтверджують її особливу чіткість та пружність, а вод
ночас складність та гнучкість, підтверджують вишуканість, ха
рактерну й для інших поетичних параметрів цього жанру. Цю 
ритмічну вишуканість увиразнює також згадана система словес
нозвукових повторів, які не раз набувають рефренного харак
теру. Звичні рефрени у макамах трапляються дуже рідко, і ці по
втори перебирають на себе їхні функції.

Неабиякою вигадливістю відзначається і притаманний мака
мам звукопис. Прикінцеві рими, котрі в основному припадають 
на завершальні в рядках трискладові стопи, тут здебільшого точ
ні, багаті, повнозвучні. Способів римування досить багато – часто 
трапляються рими, характерні для рубаї, також парні, черезряд
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кові. Не раз прикінцеві рими подаються доволі рідкісним спо
собом, наприклад, aaab, cccb якот у піснях «Умер оджа» («Пош
тивий Умер»), «Бу геджелер» («Ці ночі») або ж aaabb, як у пісні 
«Юксек минареден» («З високого мінарету») тощо. Нерідко засто
совується редиф – продовження точної рими тавтологічною. Від
так у деяких піснях виникає вельми своєрідна римована сув’язь – 
тавтологічна частина редифу (наприклад, пісенний вигук «аман») 
поступово включається в систему точних рим, якот в піснях 
«Меджбур олдым» («Став я бранцем»), «Кяи, кяи акъан сувлар» 
(«Тихоплинні води»). Часом малюнок рим окремого куплету ви
різняється на загальному тлі й та чи інша кількарядкова строфа 
інтонаційно посилюється суцільним римуванням. Буває, що єди
на суцільна рима проймає всю пісню  – «Арабалар гелип де ке
чер» («Гарби все проїздять»). Зрідка, якот у пісні «Сом сырмадан 
акътыр» («Біліші срібної ниті») використовується білий вірш, 
у  якому умисне невибагливі (дієслівні) принагідні рими часом 
з’являються наприкінці строф. Характерна ознака макамів – ши
роке звернення до внутрішніх рим, міжрядкових співзвуч. Часом 
трапляється початкове (анафоричне) римування. У більшості ма
камів звукопис набуває особливої віртуозності також внаслідок 
перегуків окремих складів, промовистих асонансів, алітерацій, 
що відчутно сприяє передачі розмаїтих відтінків переживань. 

Можемо говорити про музикальність як про суттєву ознаку 
віршованих текстів макамів, а відтак про органічну єдність сло
весного та музичного аспектів їхньої поетки. Прониклива жур
ливість та розважлива медитативність цих пісень виявляється 
в їхньому переважно неквапливому плині, у розміреній, моно
тонній мелодійності, яка криє в собі неабияку сугестивну силу. 
Тут дається взнаки характерний для східної музичної поетики 
ступеневий рух мелодії у відносно не широкому діапазоні (тер
ція через октаву), рух, що інколи оживляється чи відтіняється 
стрибками, наприклад на терцію чи кварту. Сумовиту емоцій
ність та затаєну тривожність підкреслюють часті фермати, які 
припадають головним чином на завершення музичних фраз і, 
створюючи ефект зависання звуку, можуть справляти вражен
ня багатозначної недомовленості, глибокого зітхання, квиління 
чи діткливого відчуття самоти. Подібну функцію не раз виконує 
залігованість нот. Тривожну таємничість посилюють також за
звичай доволі численні паузи. Глибоку драматичну напругу, яка 
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криється за відзначеною монотонністю музичного плину, надаю
чи йому особливої гостроти, пронизливості, часто увиразнюють 
збільшені секунди.

Розлогі переливчасті розспіви, котрі небезпідставно вважа
ються найприкметнішою ознакою макамів, ефектно помножу
ють глибинну експресивність їхньої музичної мови. Притому 
вони виконують у піснях розмаїті художні функції, сприяючи 
розкриттю багатого внутрішнього світу суб’єкта ліричної опо
віді, підкреслюючи або відтіняючи то драматичну тривожність, 
то піднесену патетику, то лагідну мрійливість... Залежно від 
композиційної доцільності вони можуть бути довші й коротші, 
вступати між собою та з нерозспівуваними нотами й пасажами 
в динамічні грайливі перегуки. Ці розспіви часто припадають на 
завершення музичних фраз, ще й не раз подовжуються фермата
ми. Але вони можуть з’являтися і в середині, і на початку фра
зи. Можуть проймати всю пісню, а можуть використовуватися 
вкрай лаконічно, інколи мають принагідний характер. Виступа
ючи засобом промовистої орнаментальності музичного плину, 
розлогі розспіви надають йому неповторної чарівливості.

У  багатьох піснях ця підкреслена розспівами промовиста 
орнаментальність ефектно доповнюється оспівуванням окремих 
нот, тріолями, квінтолями та іншими умовними поділами нотної 
тривалості, не раз з’являються форшлаги. 

У суголоссі з відзначеними особливостями й ритмічна орга
нізація музики макамів, яка сприяє виразній передачі властивої 
їм емоційносмислової динаміки. Чіткість та пружність ритміки 
тут доповнюється неабиякою гнучкістю, насамперед завдяки 
значній мінливості музичних розмірів, простих, складних, най
частіше змішаних. Особливої примхливості ритміка часто набу
ває завдяки ефектному застосуванню пунктирів та синкоп.

Часто увиразнена також інструментальними вступами, ін
терлюдіями, завершальними каденціями, неабияка мистецька 
складність, багатогранність макамів відкриває можливості для 
їх різноманітних виконавських інтерпретацій. Це зокрема спо
нукає записувачів фольклорної музики здебільшого вдаватися 
до темпового позначення «Ad libitum». А у відповідному нотно
му матеріалі збірника Ільяса Бахшиша навіть відсутній поділ на 
такти. Це також підтвердження того, що пісні цього своєрідного 
жанру вимагають від виконавців не лише значної майстерності, 
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а й залишають простір для творчої свободи, що передбачає особ
ливу мистецьку чуйність, схильність до пошуку відповідності 
художнього світу окресленої тут незглибимої фольклорної об
разності власним духовним інтенціям. 

Пісенній ліриці належить особливе місце в жанровій системі 
кримськотатарського фольклору, на чому слушно наголошують 
його дослідники. З кінця ХІХ ст. розпочинається наукове осяг
нення усної народної творчості кримських татар, здійснюються 
важливі спроби її фіксації. Підсумком тривалих пошуків у галузі 
збирання й вивчення національної фольклорної пісенності стала 
капітальна праця Я. Шерфедінова, видана в Ташкенті наприкінці 
70х років ХХ ст. [7]. Її суттєвим продовженням і доповненням 
стали ґрунтовні видання Ф. Алієва, І. Бахшиша, здійснені на по
чатку ХХІ ст. у Сімферополі [2; 4]. Ці та інші фольклористичні 
збірники є надійною джерельною базою вивчення кримськота
тарської народної пісні.

Дослідники звертають увагу на особливу мистецьку склад
ність макаму, підкреслюють давність походження цього пісен
ного жанру. У  тематичному плані це переважно любовні пісні, 
яким водночас притаманна філософічність (медитації про сенс 
життя). Можна уточнити, що це переважно пісні про нещасливе 
кохання, що й стає причиною гострого відчуття, а відтак і схиль
ності до осягнення буттєвих протиріч (звідси притаманне бага
тьом пісням цього жанру тяжіння до художньої філософічності). 
Властивий цим ліричним творам глибинний драматизм диктує 
особливу емоційну експресивність, яскравим виявом якої є від
значена мистецька складність.

У тематичному й настроєвому аспектах маками можна поді
лити на пісні безнадійного, нещасливого кохання й пісні, у яких 
усе ж таки жевріють певні сподівання на досягнення порозумін
ня з милою. Але й всуціль тужливі пісні не несуть гнітючого на
строю і криють у собі катарсичний заряд.

Для більшості кримськотатарських народних пісень характер
на така риса як обігрування промовистих образних деталей, але 
в макамах, позначених неабияким образним лаконізмом, ця риса 
виявляється особливо виразно. Портретні риси обраниці серця 
виступають зворушливими прикметами її ідеалізованої постаті. 
Душевна краса й зовнішня врода коханої не стільки описуються, 
скільки відчуваються у високій патетиці чи лагідній мрійливості 
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пісенного плину. У такий спосіб подаються й пейзажні штрихи, 
психологізовані, покликані увиразнити душевний стан суб’єкта 
ліричної оповіді. Особливо часте звернення в макамах до невси
пущих природних стихій (бурхливий чи лагідний вітер, летючі 
хмари, густий туман, стрімкий плин гірської річки, мінливість 
морських хвиль), які суголосні переживанням закоханого. Такі 
образи відповідають характерному для макамів динамізму – лі
ричному сюжету поступового наростання тривоги чи ретро
спективному окресленню її причин. 

Чітка, а не раз примхлива, суголосна душевному сум’яттю без
таланно закоханого ритмічна організація, багаті й точні рими, 
вельми характерний для макамів вигадливий звукопис зумов
люють особливу музикальність віршованих текстів цього жанру, 
а відтак органічну єдність словесного й музичного аспектів його 
поетики. Музичній поетиці макамів притаманна особлива орна
ментальність, у якій провідними є розлогі експресивні розспіви.
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Тетяна Шевчук 
(Київ)

рожа (ружа, мальва) в українському 
обряДовому Фольклорі

У статті на прикладах зразків українського обрядового фольклору (колядок 
і щедрівок, купальських, весільних і хрестинних пісень, замовлянь) розглянуто 
фітономен «рожа», що маніфестує кілька рослин: дику рожу (шипшину), повну 
рожу, ружу (троянду), рожу (мальву). Мотив «сіяння рожі» є константним в укра
їнських замовляннях від кровотечі та хвороби шкіри «рожі», а також у купаль
ських піснях. Тексти колядок репрезентують оригінальну українську концепцію 
появи Єви, а згодом і Діви Марії з рожі (троянди). В українських замовляннях, як 
і в литовських, квітка рожа входить до семантичного поля вогню.

Botanic nomen mallow is considered in the article by way of example of Ukrai
nian ritual folklore (Christmas carols and shchedrivky, Kupala, wedding and chris
tening songs, charms). It demonstrates several plants: wild hollyhock (hedge rose), 
sumptuous mallow, ruzha (rose), hollyhock (rosemallow). The motif of mallow 
 sowing is a constant in Ukrainian charms of bleeding and erysipelas and also in Ku
pala songs. An original Ukrainian concept of Yeva and the Virgin Mary emergence 
from the hollyhock (rose) is represented in Christmas carols texts. The mallow flower  
belongs to the semantic field of fire both in Ukrainian and Lithuanian charms.

Етнокультурні особливості фітонімів активно вивчають укра
їнські мовознавці, етнолінгвісти, а також дослідники традиційної 
культури в Угорщині, Росії та Сербії [8; 9; 19; 20]. Метою цієї пуб
лікації є фольклористичний аналіз символізму рожі (ружі), що 
позначений поліморфністю, адже в різних локальних традиціях 
зі словом «рожа» можуть ототожнюватися різні рослини (на цю 
особливість народної культури, за спостереженням Наталії Ли
сюк, звертав увагу Михайло Максимович) [12]. Лілія Максименко 
в мовознавчій студії про ареальне варіювання фітономенів у сте
пових говірках Миколаївської  області виокремила «дику рожу», 
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адже ця назва маніфестує 18 рослин, зокрема таких: «дика роза», 
«кусачка», «свербигузка», «собача роза», «шипшина» [13]. У тра
диційній культурі українців назву «рожа» застосовують і до маль
ви (Malva L. – багаторічна декоративна рослина з високим стеблом 
і яскравими різнокольоровими квітами), і до троянди (Rosa centi-
folia – «повна рожа», у локальних фольклорних текстах – «ружа»).

В українському обрядовому фольклорі рожа згадується в ко
лядках, веснянках, купальських, а також у весільних і хрестин
них піснях (останні супроводжують ритуальні дії, пов’язані з на
родженням дитини). Квітка рожа також фігурує в українських 
замовляннях, спрямованих на лікування хвороби шкіри «рожі».

У  колядках дівчині співали переважно саме про троянду, 
оскільки в них переважає епітет «повна»:

Не свитъ, не зора занымалася:
Рожа моя, повна, червона, у городи! *
Дивка Настунька наряжалася.
Скидала вона буднее платьте,
Надивала вона срибне, золоте.
До церковки йшла, – якъ рожа зійшла;
Въ церкви стояла, – якъ свичка палала.
Тамъ паны стоялы да познавалы:
– Чыя то дочка, якъ паняночка?
Чы цараливна, чы короливна?
– Не цараливна, не короливна,
То Петрова дочка, якъ панночка.
Да бувай здорова, дивко Настунько,
Сама собою, зъ отцем, зъ матерью,
Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ святымъ Рожествомъ,
Изъ мылымъ Богомъ и зо всимъ родом 
(*за каждымъ стихомъ припъвъ) [14, с. 120].

Цю колядку Олександр Малинка записав у с. Богданів Глухів
ського повіту й опублікував у Чернігові 1902 року. Порівняння 
«як рожа зійшла», «як свічка палала» засвідчують приналежність 
квітки рожі (троянди) до семантичного поля вогню, що найя
скравіше виявляється в текстах замовлянь і купальських пісень.

Багатством смислових відтінків відзначається і згадка про 
рожу в колядках про Діву Марію й немовля Христа: над Марі
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єю розцвітає рожа, із рожі вилітає птах – її новонароджений син 
(у традиційному тлумаченні сновидінь поява птаха, а також квіт
ки в сні вагітної жінки сигналізують про народження дитини). 
Один з таких текстів розглянув Ксенофонт Сосенко:

Над Марією рожа процвітає,
А з тії рожі та вилетів птах,
Та полетів птах попід небеса;
Усі небеса розтворилися,
Усі святі поклонилися.
А це ж не птах, це син божий,
Це син божий людий намножив [17, с. 236].

В  іншому варіанті цієї колядки, опублікованому в «Трудах 
етно графічностатистичної експедиції...», також фігурує рожа:

А в тій церковці три гроби стоїть,
А в першому гробі Сус Христос лежить,
А в другому гробі святий Ілія,
А в третьому гробі свята Марія,
Над Сусом Христом свічі палають,
Над Марією рожа процвіла,
А з тої рожі вилетів пташок.
Не є то пташок, то Божая сила,
Що по всьому світі
Людий розмножила [17, с. 236].

К.  Сосенко відзначив спорідненість цих сюжетів з «уралал
тайськими» переказами, у яких ідеться про розмноження людей 
Сином Божим. Дослідник також згадав індоіранський міф про 
народження чоловіка з андрогінної рослини  – двох деревблиз
нят, що ростуть з одного кореня. В «уралалтайськім міті» божий 
син Нумі Торум сотворив людей з верболозу і глини [17, с. 137]. 
У християнізованих українських колядках (процитованих вище) 
К. Сосенко вбачав близькість до єзидського міфу «про сина божо
го в корчи рожі, що ріс посеред первісного моря». У цьому єзид
ському прикладі, як і в українських колядках, рожа є символом 
прадерева. Оскільки вітчизною рожі вважається Мала Азія, вона 
є улюбленицею Півдня, символом цнотливості. Саме тому К. Со
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сенко підкреслював, що мотив рожі як райського дерева українці 
запозичили «з Півдня». Як символ невинності рожа була гідною 
рослиною для Сина Божого в єзидському міфі та українських ко
лядках про Діву Марію. Розглядаючи колядковий міф про рожу й 
Сина Божого, К. Сосенко припускав наявність у ньому оригіналь
ної української концепції. Він спирався і на записи, уміщені в пер
шому томі «Трудів етнографічностатистичної експедиції...»: «Бог 
сотворив первісно Єву з рожі і поставив її перед пробудженим зі 
сну Адамом, питаючи його, чи вона йому подобається. Але Адам 
був невдоволений, що Єва не такого походження, як він, і зажадав 
іншої. Тоді Бог сотворив йому нову Єву з глини, а тоту з рожі взяв 
до неба. З тої першої Єви народилася Марія» [17, с. 318]. 

На квітковий символізм, пов’язаний з Дівою Марією, звер
тають увагу й сучасні дослідники фольклору, зокрема Тетяна 
Длінна: «В  українській народній культурі рожатроянда також 
символізує Богородицю. Показовим у цьому розумінні є вико
ристання відповідної символіки в народних богородичних іко
нах. Наприклад, у народній іконі “БогородицяЗнамення” ХІХ ст. 
рожеві троянди із зеленим листям утворюють вінок навколо нім
ба Діви Марії» [5, с. 32].

Символізм рожітроянди українських замовлянь привернув 
свого часу увагу Петра Богатирьова під час його експедиційних 
поїздок на Закарпаття (1923–1926 рр.). У праці «Actes magiques, 
rites et croyances en Russie Subcarpathique»  (1929) дослідник за
значив: «В Закарпатье, как и в других местах, много выражений 
было основано на омонимах или на омофонах: ячмень на глазу 
трут ячменным зерном, которое затем бросают в чужой колодец. 
В немецких, латышских заговорах против рожи особенно широ
ко распространен мотив розы. Почти всегда в них фигурирует 
сбор трав и цветов, особенно роз» [4, с. 35–36].

Сучасному досліднику народної магії Василеві Королю під час 
експедиції на Закарпатську Гуцульщину (Рахівський р–н) у липні 
2017 року пощастило виявити зошит з текстами замовлянь, що 
належить Марії Федощук (с. Стебний), серед яких є запис під на
звою «Ружу спальувати»:

З першого верхного волоса, котрий почитай
З отця, з Матері, з свитого духа.
Ружа біла, ружа голуба, ружа червона.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



57

Ци ти з нового місици, ци ти схода.
А ци знова, ци ти з роси,
А ци з води, ци ти від вітру,
А ци з роботи, а ци з бешиков,
А ци з боличков, ци лихим чисом.
Ци с потенинов, ци усякими болами.
Є вас 77 спалюю тьи відси зовсім.
З міска, з підміска, ножими тя відрубую і вікошу,
Гребенем вігребу, мітлов вімету,
Язиком тя віссу, зубами похрустую,
Слинов тя розплую, Божим духом тя розхукаю.
Ни я тебе, ружечко, відсилаю,
Пречистов Дівов Исусом Христом,
І сам Господь Бог до панів у двори, до панів у керти.
Там будуть тебе поливати рожені порожені.
Рабі Божі (ім’я) покой дати, утихай улигай,
Як утихают птиці по лісах, люди по хатах,
Діти по колисках, маржина по домах,
Вівці по кошарах, свині по кучах,
Пси по ланцах, кури по сідалах.
Як утихают усьика живина,
Так ти руже утихай, ульигай, ни печи, ни боли.
Ни я тебе заклинаю сам Господь Бог Исус Христос.
Як заклили гада в раю, як нимає моци зтяті,
З закляті, з повішені, з ясного місьцьи говорити.
Так ти, ружечко, нимаєш моци печи, больти,
Ищезни, пропадни, як изчезає дим з хатів.
Я тебе заклинаю, службами, молитвами,
Акафистниками, святами урочистими,
Ищезни пропади, як ищезают дим з хатів [10]. 

Одразу впадає в око ототожнення ружіхвороби і ружіквіт
ки: перша пече, а другу поливають. Епітети, пов’язані з кольором 
недуги («ружа біла, ружа голуба, ружа червона»), характерні як 
для західнослов’янської традиції, так і для південних слов’ян. На 
це звернула увагу Тетяна Агапкіна, коментуючи тексти полісь
ких замовлянь, вона для порівняння навела чеське замовляння 
від рожі: «Рожа белая, рожа красная, рожа синяя <...> Уходи <...> 
в поля, в сухие луга, дергай там цветочки» [16, с. 190]. Мотив «ру
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жаквітка», де ружею називають і хворобу, і квітку (троянду), за 
спостереженням Т. Агапкіної, зустрічається в багатьох поліських 
замовляннях, зокрема українських та білоруських [16, с.  191]. 
Традиційний для українських замовлянь мотив «спалювання 
рожі» семантично близький литовській ритуальній практиці лі
кування «рожі». М. Зав’ялова відзначила: «В литовском заговоре 
с огнем сравнивается рожа и ее омоним в литовском языке – цве
ток roze ‘роза’...» (Ісус Христос ходив горами, морями, розірвав 
рожу, засохла рожа, згоріла рожа...») [6, с. 385].

Досліджуючи роль кольору у створенні символічного об
разу рослин, зокрема троянди, Валерія Колосова відзначила: 
«Основные ассоциации, связанные с красным цветом – кровь и 
огонь» [7, с. 45]. «Например, в Сараеве считается, что роза поя
вилась из крови “невинно убитой сестры”. В окрестностях Ниша 
красный цвет розы связывается с кровью девушки, которая, не 
зная о шипах, укололась о них, и роза, прежде белая, окрасилась 
в красный цвет» [7, с. 46]. Рослини, які за кольором нагадували 
кров, наділялися здатністю її зупиняти. Дослідниця продемон
струвала цю особливість народної магії на прикладах україн
ських замовлянь зі збірників П.  Чубинського та П.  Єфименка: 
«“Йшлы калікы черезъ тры рікы: ружу сіялы, а розу віттыналы. 
Якъ тая роза не прынялась, такъ и ты, кровъ, не зъявляйся, уга
муйся у хрещеного, молитвенного, на имя нареченного” (Чу
бинський 1872 (1, 1): 127). Или: “Там на горе туры орали, красну 
рожу сияли; красна рожа не зошла; там стояла девка; коло синя 
моря без ребра овечка стояла; кры червоного моря червоний ка
мень лежить. Де сонце ходить, там кров знимаєтьця; де сонце за
ходить, там кровь запикаєтьця” (Ефименко 1874: 13)» [7, с. 46].

В  українських замовляннях від кровотечі досить стійким є 
мотив «сіяння рожі»: «Їхав Ісус Христос на сивом коні. Посіяв 
він рожу, поставив сторожу, щоб моя рожа не зійшла, щоб моя 
кров не пішла» [2, арк. 15]. В іншому варіанті такого замовляння, 
записаному в с.  Уховецьк Ковельського  району Волинської  об
ласті 1979 року, рожу сіє Божа Мати:

Божа Матер по морэ ходыла,
Чорну рожу сияла,
Шоб та рожа нэ зийшла,
Шоб у (имярек) кроу нэ пошла [16, с. 183]. 
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Польська дослідниця М. Зовчак звернула увагу на те, що саме 
Ісус Христос і Богородиця найчастіше згадуються у замовляннях 
від рожі (вони ж «сіють рожу» у  текстах замовлянь від крово
течі), пояснюючи це тим, що рожатроянда у християнській тра
диції є символом і Христа, і Богородиці [16, с. 190].

У текстах українських купальських пісень також поширений 
мотив «сіяння рожі», однак сучасні інформанти (записи 2018 р. 
від уродженців Житомирської та Київської  обл.) стверджують, 
що йдеться в них не про рожутроянду, а  про рожумальву, 
оскільки мальва поширюється через розсівання насіння. Симво
лізм таких пісень досить складний для тлумачення: рожу сіють, 
згодом вона виявляється зламаною, а над нею сходять три місяці 
(три парубки) і три зірочки (три дівчини):

Посію я рожу, поставлю сторожу,
Стороною дощик іде, стороною,
Над моею рожею червонною.
Не певна сторожа, выломана рожа.
Стороною дощик іде и пр.
Выйшло на рожи три мисяци ясных.
Стороною и пр.
Три мисяця ясных, три молодци красных.
Стороною и пр.
Першій молодчик – молодий Василько.
Стороною и пр.
Другій молодчик – молодий Иванко.
Стороною и пр.
Третій молодчик – молодий Павличко.
Стороною и пр.
Посію я рожу, поставлю сторожу.
Стороною и пр.
Не певна сторожа, выломана рожа.
Стороною и пр.
Выйшло на рожи три зирочки ясных.
Стороною и пр.
Три зирочки ясных, три дивочки красных.
Стороною и пр.
Перша дивочка – молода Одарка.
Стороною и пр.
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Друга дивочка – молода Оксанка.
Стороною и пр.
Третя дивочка – молода Олена.
Стороною дощик иде, стороною,
Над моею рожею червонною [15, с. 98–99].

Цю купальську пісню записав Вадим Пассек під час своєї по
дорожі Україною в 1832 році й опублікував у нарисі «Праздник 
Купалы», що увійшов до його праці «Очерки России» (Санкт
Петербург, 1838 р., кн. 1). Цей «доброзичливий ідеаліст», як на
звав його Микола Сумцов у розвідці «Слобожане» [18, с.  207], 
був присутній на святкуванні Купала, спілкувався з українськи
ми дівчатами й жінками і дійшов висновку, що у Волинській, 
Подільській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харків
ській губерніях це свято відзначають з особливим розмахом. 
У своєму нарисі В. Пассек подав і російський переклад цитова
ної вище пісні, де слово «рожа» передав як «роза», зазначивши: 
«В этой песне много мистического и так мало общего с другими 
обыкновенными песнями» [15, с. 99]. Зауважимо, що наприкін
ці ХІХ – на початку ХХ ст. цей сюжет, як правило, коментували 
в річищі ідей міфологічної школи. Так, Олександр Амфітеатров 
у розвідці «Сказочные были. Старое о новом» сюжет цитованої 
купальської пісні про рожу пов’язував із сербськими легендами 
про громну (столистну) троянду  – десь під землею росте така 
квітка, що своїм корінням зв’язує живий вогонь: «Цвет розы таит 
в себе молнии и громы. Если бы ктото сорвал цветок, страшная 
гроза уничтожила бы землю и все под нею и над нею. Уцелела 
бы одна роза» [1, с. 224]. Саме така троянда, на думку О. Амфі
театрова, пов’язана з вогнем купальської ночі, а  розповіді про 
неї проливають світло на зв’язок рожі і дощу («стороною дощик 
іде») у  купальських піснях. На підтвердження своїх міркувань 
автор цитованого дослідження наводить такий пісенний зразок: 
«Красная роза горела, / Под ней белая девка сидела, / В решете 
воду носила,  / Красную розу гасила. То есть сеяла дождь и тем 
прекращала грозу» [1, с. 224]. Зауважимо, що в різних варіантах 
української купальської пісні про рожу, що були зафіксовані на 
території України у ХХ – на початку ХХІ ст., початки різняться: 
«Посію я рожу» – «Посаджу я рожу»:
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Ой посаджу я рожу, ой (2)
Та поставлю сторожу.
Вітер повіває, ой (2)
Та й рожу розхиляє.
Мати дочку лає, ой (2)
Та гулять не пускає [3, арк. 4].

Посію я рожу, поставлю сторожу,
Стороною дощик іде, [стороною]
Над моєю рожею повною.
Поставлю сторожу – свойого батенька
Невірна сторожа – общипана рожа.
Поставлю сторожу – свого миленького:
Хороша сторожа – нещипана рожа [11, с. 19]. 

У цьому варіанті йдеться про «повну рожу», тобто троянду, 
але її сіють, тому аргументи сучасних інформантів, про які ми 
вже згадували, не можуть слугувати надійним критерієм для ви
значення, про яку квітку йдеться – мальву чи таки троянду.
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Эдисон Патмар  
(Чебоксары, РФ)

современность и Фольклор:  
есть Фольклор – есть нароД,  
нет Фольклора – нет нароДа

В статье анализируются современные этнодемографические процессы 
в Чувашской Республике, вопросы сохранения чувашского языка и нацио
нальной культуры, в том числе и фольклорного наследия.

Modern ethnic and demographic processes in Chuvash Republic are analyzed 
in the article. The issues of Chuvash language and national culture preservation, 
including folklore heritage, are considered.

Для освещения данной темы, на мой взгляд, необходимы циф
ры, предоставленные государственной структурой. Иначе лю
бые мои слова могут быть расценены как моя фантазия или вы
думка. В науке, хотя она и гуманитарная, точные цифры многих 
отрезвляют и дают исчерпывающий ответ. Обращусь к цифрам. 
По данным Чувашстата, в Российской Федерации насчитывается 
1 637 200 чувашей (по результатам переписи 2002 года); 889 268 
из них живут в самой Чувашии, составляя 67,69 % населения Рес
публики. Чуваши делятся на 2 группы: верховые чуваши (вирьял 
или тури) – север и северовосток Чувашии, и низовые чуваши 
(анатри, анат енчи, хирти) – юг Чувашии и за ее пределами. Чу
вашский язык является единственным «живым» представителем 
булгарской группы тюркских языков, имеет два диалекта – низо
вой («укающий») и верховой («окающий»). В XV–XVI в. чуваши 
уже входили в Казанское ханство как отдельный народ. В сере
дине 1551 года чуваши вошли в состав Московского государства. 
Наиболее распространенной религией среди чувашей является 
православие со значительной долей языческих обрядов. Чуваш
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ская письменность с XVIII в. перешла на кириллицу. По своей 
фонетической структуре язык занимает особое место среди 
тюркских.

Чувашстат определил численность населения на 1  янва
ря 2018  года. По его оценке, численность постоянного населе
ния Чувашской Республики на 1  января 2018  года составила 
1 231 117 человек, в том числе городского населения – 768 968 че
ловек (62,5 %), сельского – 462 149 человек (37,5 %).

За 2017 год численность населения Республики уменьшилась 
на 4746 человек (на 0,4 %). С начала 2000 года, то есть за 17 лет, 
численность населения в Республике сократилась на 7,73 %. В аб
солютном выражении – на 103 100 человек. Доля городского на
селения эти годы росла: в  2000  году она составляла 60,2  %, на 
начало 2018 года достигла 62,5 %. Доля сельского населения сни
зилась с 39,8 % до 37,5 %.

По итогам переписи 2010  года, более 1  251  000  опрошенных 
жителей Чувашии отнесли себя к представителям 115 националь
ностей. В  целом в Республике насчитываются четыре наиболее 
многочисленные национальные группы (то есть народности, число 
которых превышает 5 000 человек). Первую строчку традиционно 
занимают чуваши: численность титульной нации в родной Респу
блике составляет 814 800 человек (или 67,7 % общей численности 
населения региона). За ними следуют русские  – 323  300  человек 
(26,9 %), татары – 34 200 (2,8 %) и мордва – 13 000 (1,1 %). В 2002 году 
в группу лидеров входили украинцы, однако к 2010 году их числен
ность в Чувашии сократилась с 6400 человек до 4700.

Вызывает интерес тот факт, что в ходе переписи 352 человека 
(или 0,03 % от всех опрошенных в Республике) указали другие 
ответы на вопрос о национальной принадлежности. В частности, 
75 жителей Чувашии назвали себя по национальности «россия
нами», 50 – «метисами», примерно по 30 человек – «дагестанца
ми», «гвинейцами» и «ангольцами». В Республике также живут 
11  «булгар», считающих себя потомками Волжской Булгарии. 
Также указан один «израильтянин» и один «мексиканец».

Также в Республике заявили о себе по одному представителю 
таких народностей, как агулы, горские евреи, ительмены, камча
далы, караимы, коряки, монголы, ненцы, поморы, саамы, сельку
пы, удины, финныингерманландцы, хорваты, цахуры, черкесы, 
шорцы, эвенки, эвены и эскимосы.
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Эти данные отображены в различных государственных ис
точниках информации, не представляет трудности найти их в 
Интернете и в разных изданиях. Представлю свои исследования 
о настоящей жизни чувашей в Республике и за ее пределами и 
попытаюсь рассказать о их будущем. Потому что мною продела
на немалая работа по изучению фольклора чувашского народа. 

Я должен признаться в том, что изучение началось не с чистого 
листа. Мой отец, Иван Анисимович Патмар, всю свою жизнь (то 
есть в течение 51 года) посвятил сбору и исследованию чувашско
го фольклора. По данным Научноисследовательского института 
языка и литературы ЧАССР, им собрано 140 000 строк народных 
песен, более 30  000 пословиц и поговорок, более 1000  сказок, 
более 200 легенд о происхождении чуваш, более 10 000 загадок, 
25 000 языческих чувашских имен и много другое. Даже сегодня 
именитые ученыеисследователи поражаются таким объемистым 
материалом. К  слову сказать, в  архиве Украинского института 
хранится большой объемистый фольклорный материал, собран
ный И. А. Патмар в годы Второй мировой войны, – «Украинские 
песни в неволе» и другие. В честь такого труженика чувашского 
народа учреждена премия ЧНАНИ,  которая вручается раз в год 
настоящим фольклористам: одна – в Чувашской Республике, дру
гая – за ее пределами. Она ценная потому, что за семь лет суще
ствования вручалась только девяти фольклористам.

Начав изучать труды И.  Патмар, я  понял, что мой отец по
бывал во всех деревнях Чувашской Республики, но в регионах не 
бывал. Значит, надо материал обогащать записями из регионов. 
Вот в течение пяти лет мне удалось побывать в 646 деревнях за 
пределами Чувашской Республики. Я сумел посетить: в Красно
ярском крае – 14 деревень, в Тюменской области – 12, в Татарстане 
и Башкортостане – по 200 деревень, в Ульяновской области – 70, 
в Самарской области – 112, в Оренбуржье – 6, в Пензенской об
ласти – 11, в Саратовской области – 6, в Республиках – Удмуртия, 
Марий  Эл, Хакасия  – по две деревни. В  девяти деревнях Баш
кортостана проживают чуваши, башкиры и татары вместе, при
чем мирно живут! В деревнях Томской и Омской областей не су
мел побывать, хотя в самих областных центрах останавливался. 
Чувашские деревни, гдето по десять деревень, располагались в 
тайге – не мог найти соответствующий транспорт для посеще
ния чувашских селений. Таким образом, без моего посещения 
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остались вышеназванные области, около 50 деревень в Татарста
не и несколько деревень в Оренбуржье. Конечно, почти в каждой 
деревне побывал в своей Республике, несмотря на то, что мой 
отец уже изучал фольклор народа данных деревень. 

Сравнивая фольклор прошлого столетия с фольклором на
чала 2000х  годов, можно заметить существенные изменения в 
умах чувашского народа. 

Чуваши в селах занимались и занимаются земледелием, ско
товодством, лесными промыслами, охотой и рыболовством. 
Земля кормила и кормит народ. Но в связи с тем, что люди жили 
одинаково небогато, селяне друг к другу относились бережно, 
дружно и гостеприимно. Руководители сельского, да и районно
го, уровня не позволяли себе резко отличиться от народа: только 
у некоторых имелись автомобили или телевизоры, но эти пред
меты роскоши имелись и у простого люда – комбайнеров, трак
тористов, доярок. 

Фольклор того времени был насыщен духовным богатством, 
любовью к земле и труду, дружбой между народами, сиял стрем
лением вывести людей к «светлому будущему». Народ верил, 
и вера была не без основания. 

В мифах, легендах и сказках не единожды упоминается трудо
любивый чуваш, грамотно обрабатывающий землю, убирающий 
зерно. В  пословицах и поговорках постоянно отмечается, что 
труд на земле – основа материального благополучия трудового 
народа. В чувашских загадках большое место отводится объек
там и продуктам крестьянского труда.

Пословицы и поговорки, прибаутки и анекдоты, песни и сказ
ки чувашского народа полны обличения разных дармоедов, под 
которыми уразумевались прежде всего богатеи дореволюцион
ного периода, то есть до 1917 года. Народ высмеивал жадность, 
стяжательство, обман, грабеж, воровство и прочие пороки за
хребетников трудящихся. 

Чувашский народ с давних времен живет в окружении и со
седстве со многими народами. Устнопоэтическое творчество 
чувашского народа не знает примеров проявления нарочитого 
пренебрежения или неприязни к соседним народам.

Вот таким был фольклор до 90х годов XX в. Тогда фолькло
ристы Чувашии были известны всей Республике. Нет человека, 
который не знал бы поэтапесенника И.  Семенова (Тукташа), 
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фольклориста Н.  Шубоссини, доктора филологических наук 
М. Сироткина, литературного критика Н. Дедушкина, собирате
лей и исследователей фольклора И. Патмар, В. Канюкова, Е. Си
дорову, И. Одюкова, Г. Юмарт и других. В 1980е годы читатель
ский мир узнает еще имена некоторых фольклористов. Ученые 
Л. Сергеев, П. Метин, В. Никитин (Станъял) делают шаги по ис
следованию чувашского фольклора. 

После изменения государственного строя в России, естествен
но и в Чувашии, по инерции народ еще «дремал». Крестьянство, 
да и весь трудовой люд, Чувашской Республики практически не 
обращало внимания на события в Москве. Даже интеллигенция, 
за исключением десяткадвух «ненормальных» людей, просто 
находилась в выжидании, ждала указки «старшего брата». 

В России государственный строй изменился – началась новая 
эпоха, новая жизнь малых народов России. Сказать, что при Со
ветском Союзе обращали достойное внимание на национальные 
кадры, язык не поворачивается. Все документы писались на рус
ском языке, в городах на чувашский язык, особенно в 80е годы 
прошлого столетия, не обращали достойного внимания. Прак
тически вся Чувашия обрусела. 

Началась новая эра в Чувашии. Свободы столько, сколько хо
чешь! Бери! Увы, интеллигенция не готова. Да, изменения появи
лись, начали изучать родной чувашский язык, даже в детских са
диках (где 90 % процентов чувашей начали его изучать), а также в 
школах городов Чебоксар и Новочебоксарска, Шумерли и Кана
ша, Ядрина и Марпосада. Самое главное – никто не возмущался. 

Такое «возмутительное» положении длилось недолго. С  из
менением государственного строя фольклор сильно изменился. 
Сам народ изменился до неузнаваемости. То, что было лет десять 
назад эталоном, уже стало ругательством. То, что было совсем 
недавно преступлением, стало нормальным явлением. Народ за
метил быстро. Народ начал искать точки соприкосновения для 
нормальной жизни. Семью надо кормить, и точка. 

Чувашская фольклористика, на мой взгляд, до сих пор не 
переформатировалась. По сокращению численности населения 
Чувашии, как я выше указал, она не нашла себе поддержку сре
ди населения. Да, книг по фольклору полно. Есть в народе не за
фиксированные никем до сих пор сюжеты, темы, особенности 
чувашского фольклора. Весь этот богатый материал в течение 
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25  лет (с  1993  г. по настоящее время) был выпущен отдельны
ми книгами тиражом почти в миллион экземпляров, которые в 
магазинах не залеживались. Фольклористы – президент ЧНАНИ 
Е. Ерагин, академик Чувашии Э. Патмар, ученый гуманитарно
го института В.  Ендеров и некоторые другие  – в  духе времени 
создали уникальные научные труды. Народ воспринял данную 
духовную пищу с энтузиазмом. 

Да, фольклорных ансамблей  – десятки. Да, новых имен в 
фольк лористике немало. Но! Народ катастрофически сокра
щается. Может чувашская фольклористика сегодняшнюю за
дачу неправильно понимает? Все действия ансамблей и разных 
обществ направлены на шоу, любыми путями в зарабатывании 
денег – нет души в фольклоре. Вот докатились. Даже специали
стов, я имею ввиду не должности в отделах, в фольклористике – 
пальцев одной руки хватает.

Мне горько признаваться в том, что собирая и изучая фоль
клор своего народа, я  пришел к нехорошему выводу. Хотелось 
бы ошибиться, но в ближайшем будущем в Сибири чувашский 
язык исчезнет навсегда, потом родной чувашский язык исчезнет 
в самой Чувашской Республике. В городах в детских садиках во
обще не изучают родной язык, если кто нелегально соизволит 
учить, этот садик будет лишен лицензии. Да и в школах прини
мают все меры для уничтожения чувашского языка. Чувашский 
язык останется в Республиках Татарстан и Башкортостан. Там в 
настоящее время дальновидные и умные руководители, которые 
понимают роль родного языка.

Последние переписи населения показали катастрофическое 
численное сокращение чувашского народа. Если так дело пойдет, 
пока положительные сдвиги не наблюдаются, скоро вы сможете 
увидеть нас только по старинным фильмам (и тех мало) и в кни
гах сегодняшних авторов. 

Я  не говорю о сокращении народа за счет смертности, хотя 
проценты и тут есть. Я говорю о нелюбви к своему языку и по
степенном превращении в человека без роду и племени. 

Как выжить народу, сохраняя свою культуру? Есть один спо
соб сохранения народа Чувашской Республики. Это создание ус
ловий изучения чувашского языка с подготовкой национальных 
кадров. Если этого не будет, исчезнет чувашский народ, но он со 
временем поднимется.
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Лідія Козар 
(Київ)

До історії взаємин громаДівця 
олексанДра лонаЧевського-петруняки 

з  михаЙлом Драгомановим  
у контексті національного віДроДження 

Другої половини хіх століття  
(фольклористично-етнографічний аспект)

Стаття висвітлює фольклористичноетнографічну діяльність українсько
го громадського діяча, філолога, фольклориста, педагога Олександра Лона
чевськогоПетруняки. Проаналізовано його взаємини з М. Драгомановим на 
основі їхнього листування та інших архівних матеріалів. 

Folkloreethnographic activity of Oleksandr LonachevskyiPetruniaka, known 
as Ukrainian public figure, philologist, folklorist, teacher, is considered in the ar
ticle. His interrelation with M. Drahomanov is analyzed on the basis of their cor
respondence and other archival materials.

Вибір цієї теми зумовили два листи, які я випадково виявила, 
переглядаючи «Архів Михайла Драгоманова. – Т. 1. Листування 
Київської старої громади з М.  Драгомановим (1870–1895  рр.)» 
(Варшава, 1938, с. 163–171), Олександра ЛоначевськогоПетруня
ки і Михайла Драгоманова. Обидва вони народилися 1841 року. 
М. Драгоманов – у вересні (18 вересня), дата народження О. Ло
начевського поки що невідома. М. Драгоманов помер 20 червня 
1895 року, О. Лоначевський – 25 березня 1907 року [5]. Оскіль
ки я працюю над дослідженням фольклористичної діяльності 
українських громадських діячів другої половини ХІХ – початку 
ХХ  ст., починаючи від Бориса Грінченка, то звернула увагу на 
таку маловідому у фольклористиці постать, як Олександр Ло
начевськийПетруняка (1841–1907), адже ім’я Михайла Драго
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манова (1841–1895) загальновідоме в українській і європейській 
фольклористиці. Тому нашим завданням буде зосередитися 
на дослідженні постаті О.  Лоначевського в історії української 
фольк лористики у контексті його стосунків із М. Драгомановим. 
Відомостей про нього знайдено небагато, переважно згадки в 
енциклопедичних словниках, в  «Истории русской этнографии» 
О. Пипіна (т. 3, 1891, с. 376–378), у публікаціях Ігната Житець
кого «Київська Громада за 60тих років»  [3] та Миколи Білін
ського «З минулого пережитого: 1870–1888» [2]. Окремі нотатки 
про О. Лоначевського містяться у статтях сучасних дослідників 
О.  Козирева «Персональний склад «комітету 12ти» Київської 
«Старої Громади» у 1875–1876 роках» [4], Н. Побірченко «До іс
торії взаємин М. Драгоманова та Київської громади в контексті 
українського культурнопросвітницького руху (друга половина 
ХІХ ст.)» [7]. Із архівних матеріалів знайдено окремі нотатки про 
О.  Лоначевського від І.  Єрофеєва (ІМФЕ, ф.  36к.1, од.  зб.  38). 
Це насамперед бібліографічні виписки із журналів «Україна», 
«За сто літ», газети «Рада», копія свідоцтва про смерть О. Лона
чевського, з  якої вдалося встановити дату смерті фольклорис
та. Частина фольклорних записів О. Лоначевського міститься у 
фондах Івана Рудченка (ф. 8к.1, од. зб. 21) та Якова Новицького 
(ф. 4). Також зберігся лист О. Лоначевського до Я. Новицького 
(ф. 43, од. зб. 84). 

Спираючись на опубліковані й архівні матеріали, вдалося 
частково окреслити творчий портрет громадівця Олександра 
ЛоначевськогоПетруняки (1841–1907) (псевд.  – Комаха, Лома
ка) – це уродженець Волині, український громадський діяч, фі
лолог (закінчив Київський університет, 1860–1864), письменник, 
фольклорист, педагог. Брав участь у роботі ПівденноЗахідного 
відділу РГТ. Любов до етнографічного збирання виникла у нього, 
як і в інших діячів цього покоління, ще зі шкільної лави. Перші 
літературні спроби вміщував у рукописному гумористичному 
журналі «Помийниця», який видавала Київська громада (1863). 
Друкувався в журналах «Киевская старина» (1882), «Зоря» (опо
відання «Гессенська муха», 1885, №  18–19). Автор статей «Уяв
лення українців про царя» («Исторический вестник», 1887, № 3), 
«Опис місцевих бобрів» (із повір’ями про них; журнал «Природа 
и охота», 1887, № 2) та ін. Будучи студентом університету, зби
рав українські народні пісні (зб. «Пісні про кохання», 1864; упо
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рядкував етнограф Д.  Лавренко), казки (зб.  «Народные южные 
сказки», вип. 12, 186970; упорядкував І. Рудченко). У 70х роках 
ХІХ ст. редагував «Записки ЮгоЗападного отдела Российского 
географического общеста», де, зокрема, вмістив нарис «Крини
ця» (1875). За дорученням ПЗВ РГТ упорядкував «Сборник пе
сен буковинского народа»  (1875), написав до нього передмову. 
Ця книга являє собою збірник текстів пісень, зібраних у другій 
половині XIX ст. журналістом, етнографом і громадським діячем 
Буковини Григорієм Купчанком  (1849–1902). Пісні в збірнику 
поділено за шістьма розділами: пісні культу, пісні про особисте 
життя, пісні сімейні, політичні, художні та виховні. Структура 
кожного розділу побудована залежно від значення предмета, 
про який співається. Близькі за змістом твори знаходяться по
ряд. Пізніше систему розташування матеріалу О. Лоначевского 
перейняв М. Драгоманов.

О.  Пипін один з перших подав біографію Олександра Ло
начевського, матеріали якої йому передав сам Лоначевський: 
«Уродженець Волині він навчався в НовоградВолинському па
рафіяльному училищі, потім у Ніжині, у  1861  році вступив до 
Київського університету, де закінчив курс 1865 року. Він був по
тім учителем гімназії в Житомирі, але 1874 року, залишивши цю 
службу, став начальником ремесленного училища в Києві, ним 
же й створеного за дорученням київського міського управління, 
потім такого ж училища в полтавській губернії, організованого 
ним за дорученням полтавського губернського земства; також 
був завідувачем залізнодорожнього училища в Гомелі. Любов 
до етнографічного збирання виникла в нього, як і в інших діячів 
цього покоління, ще зі шкільної лави; гімназистом і студентом 
він був уже ревний збирач народної творчості» [6, c.  376]. Тут 
же вміщені цікаві спогади О. Лоначевського про його універси
тетські роки в Києві: «Це були часи національного пробудження. 
І рідко в когось зі студентів малоросів не було зошита з різним 
етнографічним матеріалом, переважно пісенним. Кожен запису
вав з уст народу. Вище мене курсом або двома стояв О. І. Сто
янов. За його пропозицією складений був проект грандіозно
го збірника пісень, складання котрого взяли на себе студенти, 
а саме: О. І. Стоянов – історичні пісні, І. П. Новицький – побуто
ві, М. О. Вербицький – сімейні, а я – любовні, крім того я збирав 
від товаришів і казки» [6, c. 377]. 
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Ігнат Житецький у статті «Київська Громада за 60тих років» 
називає прізвище Олександра Івановича ЛоначевськогоПетру
няки серед 60 учасників первісного складу Київської української 
громади: «Характерною і своєрідною постаттю серед громадян 
відріжнявся Олександер Іванович ЛоначевськийПетруняка, 
людина великого зросту і могутньої сили, сміливости і завзяття, 
гарний товариш як до компанії і до всякої серйозної роботи, тай 
до усяких вигадок і витівок» [3, c. 116–117].

Цікаві відомості з життя О. Лоначевського знаходимо у спога
дах М. Білінського «З минулого пережитого: 1870–1888» («Украї
на», 1928, ч. ІІ, с. 126–128). Він зокрема зазначав, що О. Лоначев
ський «хоч і не придбав собі імені таких славних діячів у галузі 
науки, як Антонович, Драгоманов, Кістяковський, Житецький, 
Михальчук, Міщенко, або як Лисенко  – у  галузі музики, але в 
свій час робив своє діло, хоч більшменш не широкого масштабу; 
справляв на оточення впливи, відповідні до своєї енергії та умін
ня» [2, c. 127]. М. Білінський один із перших подав докладні відо
мості про О. Лоначевського: «Лоначевський – розумна і гарна на 
вигляд людина, високий на зріст, чорнявий, з карими очима, що 
з них часто під впливом оживлення сипались ніби іскри; любив 
він, як трапиться, когонебудь і щонебудь висміяти» [2, c. 127]. 
М.  Білінський також згадував про те, що одного разу в інтим
ній розмові Лоначевський признався, що він сам склав казку про 
дурного царя, передав її Драгоманову, видавши її як записану 
ніби з уст народу, і сказав, що Драгоманов надрукував цю казку 
[2, c. 128]. М. Білінському не вдалося перевірити це признання 
О. Лоначевського. 

Знайдений лист О.  Лоначевського до М.  Драгоманова (на
писаний 1876 року) [1, c. 163–171] також значно доповнює його 
характеристику як істинного патріота України, засвідчує його 
небайдужість до її долі. Приводом до написання листа очевид
но стали передмови М. Драгоманова «З переднім словом про га
лицькоруське письменство» до видання «Повісті Осипа Федь
ковича» (Київ, 1875) та до видання О.  П.  Косач «Український 
народний орнамент» (Київ, 1876), де М. Драгоманов замість на
зви «Україна» часто вживав назву «Малоросія». Варто виокреми
ти основні думки листа О. Лоначевського:

1. Критика М.Драгоманова за принизливе вживання ним за
мість слова «Україна» іншого – «Малоросія».
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Лист написаний із великою повагою до М.  Драгоманова. 
Автор звертається до нього  – «мій голубедруже!», «з великою 
прозьбою <...> обертаюсь <...> до вас», «не одважувався й писа
ти об цім, думав: не послухайете, а може самі як догадайетеся, 
додумайетеся» [1, c.  163]. Проте у листі проступає у виразній 
формі відраза до назви «Малоросія». О. Лоначевський пише, що 
якщо з ним розмовляють українською мовою і вживають термін 
«Малоросія», то йому видається, що його лають: «Як що так, то 
для чого ж вводити в українську мову нове слово “Малороссія”? 
Кажу вводити, бо окрім вас ніхто зроду не писав його поукра
йінські. Може помосковські воно й не так гідко, а що по укра
йінські: “маледурне!” примовка всім відомая. Як що балакаючи 
поукрайінські да скаже хто “Малороссія”, то мені видайеться, що 
він мене лайе! Не лайте ж мене! <...> Чи вже ж таки отта “Ма
лороссія” смачніша вам “Украйіни”? Оте “мало” мене коле, оте 
“россія” мене пече своею государственностію» [1,  c.  163–164]. 
Далі, в обороні назви «Україна» О. Лоначевський висуває низку 
мотивів: «Як що од МалоРоссійі и од ВеликоРоссійі одкинути 
перші половини, то й вийде “йедіная, ньераздьельная Рассія”. Чи 
ж цього ви хочете? <...> пора кинути й Малоросію: нехай нас зо
вуть так одні обрусітьелі» [1, c. 165]. Він пише про те, що М. Дра
гоманову треба пригортати до себе людей, а не відпихати їх від 
себе – «так не плямте ж нас прозвищем, которе нам противне» [1, 
c. 165]. «Навіть Гоголь це чувствував: “знайете лі ви украінскую 
ночь?” – казав він тоді, як серце його палало любовйу до рідньойі 
сторони. Він осмійав “маларассійских памьещікоф”, а не украйін
ськіх» [1, c. 165], – нагошував О. Лоначевський. «Зо всіх поми
лок, йакі ви колинебудь зробили, – пише він, – це сама найгірша, 
а особливе тепер, коли дух національності так прокинувсьа: на 
цьому духові можете все будувати, – не кривдьте ж його! Молю, 
вас, благаю: залишіть “Малороссію” на віки вічні!..» [1, c. 164]. 

2. Трактування О. Лоначевським своїх поглядів:
а) про Шевченка
Думки О.  ЛоначевськогоПетруняки про Тараса Шевченка: 

«Від чого Шевченко так хапайе мене за душу? Від чого це кожне 
слово його так ворушить всю мою душу? А від того, що Шевченко 
докладно знав усе, що я думаю; він прозирав мою душу наскрізь, 
всі мойі бажання доходили йому до самісінького серця; він був 
ми, він був мойе я, да тільки без міри дотепніщий, кращий ніж 
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я <...> Шевченко для мене те, чім я хотів би зробитися. Чи ж не 
так? Недоля далеко закинула вас від Украйіни, – але не ваша не
доля, а  наша,  – недоля Украйіни,  – оце вам раз. Ваші слова до 
рідньоі сторони мусять доходити здалеку, але це не ваші слова, 
а наші з ваших уст – оце вам два. А третье ось шо: наш розум и 
наша дурість, наша правда и наша неправда, наші добрі и наші 
злі помисли, – все повинно доходити до вас, до вашойі душі, щоб 
там очиститься и виявитися світові святою и чистою украйін
ською правдою» [1, c. 166]. 

б) про український ідеал
Далі О. Лоначевський веде мову про український ідеал: «Ко

жен украйінець носить в собі частину, хоч малісіньку, того всеу
крайінського идеалу. Дайте випливти на верх тім частинам, щоб 
зложилося з них щось цілого. У нас нема часописів, не можемо 
ми мати кожен свою церкву для молитви. У нас один бог – Укра
йіна, да не всі ми на один манір молимося тому богові, – кожен 
по свойему...» [1, c. 168].

в) про «обрусительство», критика Пипіна та ін. 
Олександр Лоначевський 1876  року писав Драгоманову так: 

«Ви мені сказали, що найкращі москалі (Сув[орин], Пип[ін] и др.) 
йіднойі з вами гадки, що вони запоможуть вамнам. Я  вам по
вірив!.. Але недавно вчитався в Суворина та Пипіна, и зобачив, 
що вони – абрусітьелі! Я ще зроду не бачив москаля не абрусітье
ля. Серденько, загляньте собі в душу: на чім покладаєте ви віру в 
москаля? <...> Покажіть же мені йединого москаля, щоб не дивив
ся на словйанщину, йак на базар для свойіх товарів, такий базар, 
де вони самі й ціну назначають...» [1, c. 167]. «Горе тому народові, 
которому випало на долю добувати волю з чужоземцем на чолі! 
Бо він не зілльеться душею з чужім народом, бо він все озирати
меться на льюбьезнойе атьечество, щоб при чужіх дрівцях йому 
кулішу наварити» [1, c. 167], – ці рядки поособливому співзвучні 
із сьогоденням, хоча з моменту їх написання пройшло 142 роки.

д) заклик до Драгоманова писати так, щоб «з кожної думки Ва
шої кров капала»: «Мій голубедруже! Не вдавайтеся з нами в по
літику, а пишіть нам те, чім серце наболіло. Щоб слово ваше було 
огненне слово! Щоб з кожної думки вашої кров капала! А най
більш, щоб у вас не було зерна неправди за душою!» [1, c. 168].

М. Драгоманов відповідав: «Шчо йа украйінець по серцьу і ба
жаньньам, – це тільки той не замічав, хто не хотів. Йа свойі «мо
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сквофільські» статьті в Правді давно вже підписував Украйі нець 
і хтів галичан до Украйінства повернути. Але перше мойе пра
вило: через факти не перескакувати. Йа б бажав, шчоб не було 
Малойі Русі, – але шчо йа буду робить, коли я знайу, шчо вона 
пойавилась шче в ХІV в., а зовсім не з ХVІІІ, йак кажете Ви. Йа 
б бажав, шчоб у ХVІІ в. скрізь побувала козаччина, – і, значить, 
шчоб усьа наша землья була Украйінойу, – але шчож йа буду ро
бити, коли вона була тільки по Случ, а не по Тиссу. Йа клопочусь, 
шчоб українофільство дійшло аж до Случі, – та коли на це усе 
треба часу і особих способів у кождому крайі. Ви кажете: Шев
ченко Украйінець, а Драг[оманов] малоросс. І йа в козаках і тур
ках і популярних брошурках – украйінець, а за Случчьу та в не
народніх сферах украйінцем буть не могу, – бо там не Украйіна. 
Чим би був Ш[евчен]ко, йак би йому прийшлось бути на мойім 
місці, не знайу, – діло тільки в тому, шчо Шевченко не був на мо
йім місці. Бачите, серденько,  – більш дольа, ніж мойа персона, 
зробила так, што йа ставсь першим панмалоруссистом на прак
тиці, тайа дольа випхала мене працьувати безпосередно на усій 
нашій етнографічній обширі од Дону до Тисси. А тут то на само
му украйінстві, та шче на старому, далеко не вийідеш; деде так 
зовсім нема йому місць, де в чому треба його переробити дуже, 
поки воно буде спосібне обньати усі крайі наші. Йа не тільки 
бажайу, але просто працьуйу для того, шчоб именно нове укра
йінство було звьазком усіх крайів нашого етнографічного роду, – 
радий би, шчоб усі вони підписались і під менньом Украйіна» [1, 
c.  169]. Таким чином, М.Драгоманов називав себе «панмалору
систом» і своєрідно трактував це. Мовляв, коли українство стане 
працьовитим і сильним, тоді й заслужимо право зватись Украї
ною, а не Малоросією.

Отже, епістолярна полеміка О. Лоначевського з М. Драгома
новим допомагає розкрити їхні характери, погляди на Україну й 
українство. Поряд з монументальною постаттю М. Драгоманова 
О. ЛоначевськийПетруняка також має зайняти вагоме місце в 
історії українознавства, варто видати його архівні записи та до
нести до широкого загалу його листування та багатство творчої 
спадщини, щоб на прикладі його біографії виховувати істинну 
любов до України.
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Людмила Іваннікова 
(Київ)

село ольгинка волноваського раЙону 
Донецької області та Його околиці  

у ФольклорніЙ спаДщині якова новицького 
(кінець хіх – початок хх століття)

У статті досліджено усну оповідальну традицію мешканців села Ольгінка 
на Донеччині та його околиць. Фольклорні прозові тексти, записані напри
кінці XIX – на початку XX ст., яскраво засвідчують, що окреслена територія 
є споконвічно українською. У  цьому фольклорному осередку представлені 
жанри фольклору, які побутують на всій території України, особливо ціка
вими є топонімічні легенди, що зберегли історичні, міфологічні та казкові 
елементи, характерні для богатирського епосу Запорожжя. 

Oral narrative tradition of the inhabitants of Olhinka village in the Donetsk 
region and its precincts is studied in the article. Folklore prose texts recorded in the 
late XIXth – early XXth centuries demonstrate clearly that these terrains belong to 
the original Ukrainian territories. Folklore genres existing on the whole territory of 
Ukraine are presented in this folklore centre. Toponymic legends which have pre
served historical, mythological and fabulous elements, typical for the heroic epos of 
Zaporozhzhia, are considered as especially interesting works.

Коли у 2014 році я слухала оперативні новини із зони бойо
вих дій, то зауважила, що ця територія збігається з «географією» 
фольклорних записів Якова Новицького (1847–1925), здійсне
них ним наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Маріупольському, 
Бахмутському, Слов’яносербському повітах Катеринославської 
губернії. Досить назвати такі населені пункти, як Бахмутське, 
Великоанадоль, Благодатне, Дмитрівка, Веселе, Кальчик, Ліди
не, Миколаївка, Нікольське, Новотроїцьке, Ольгинка, Старо
гнатівка, Стрітенка, Хлібодарівка, Широкине... Так, у ніч з 21 на 
22 травня 2014 року між залізничною станцією Великоанадоль 
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(поблизу с. Ольгинка) та смт Володимирівка, поблизу м. Волно
вахи, відбувся бій вояків 50ї  механізованої бригади з бойови
ками так званої ДНР. Не забути й обстрілу бойовиками мирних 
мешканців Волновахи в січні 2015  року та численних протест
них акцій з плакатами «Я – Волноваха» в різних містах Європи 
й України.

Однак варто поставити кілька важливих питань: що було на 
цій території раніше, хто населяв теперішній Волноваський ра
йон (у ХІХ ст. – Маріупольський повіт, а у ХVІІ–ХVІІІ ст. – Дике 
Поле), чим жили його мешканці, що знали про своє минуле, 
що розповідали, які цінності сповідували, чи там панував «ро
сійський світ», російський менталітет і традиції, чи все ж таки 
це була Україна. Відповідь на ці запитання можна віднайти у 
фольклорних текстах, що побутували здавна на цій території. 
Насамперед у записах Я. Новицького, який тривалий час жив і 
працював у цьому регіоні, зокрема, у с. Ольгинка (тоді – Ольгін
ське, а понародному – Ольгівка), с. Крестовка (нині – с. Сонячне 
Волноваського рну), с. Благодатне, с. Новотроїцьке, с. Нескучне, 
с. Времівка (останні два нині – Великоновосілківського рну) та 
інших селах тодішнього Маріупольського повіту. До Волновась
кого району належить низка топонімів, що згадуються в самих 
фольклорних текстах: річки Мокра Волноваха та Суха Волноваха 
(протікає в с. Ольгинка), Нікольське, Платонівка, Павлівка (Ко
мишуваха), Кальчик та ін. У своїй статті зосередимо увагу лише 
на фольклорній прозі, однак варто зазначити, що в цьому ло
кальному осередку зроблено й чимало записів народних пісень 1.

Зі слободою Ольгинка пов’язаний ранній етап наукової ді
яльності Я. Новицького, який з 1 серпня 1872 року по травень 
1877  року працював там учителем у земській школі (під його 
керівництвом у 1875 року цей навчальний заклад здобув статус 
«народного училища», де проходили педагогічну практику мо
лоді вчителі). У січні 1876 року Яків Павлович став членом Пів
денноЗахідного відділу Російського географічного товариства 
(далі – ПівденноЗахідний відділ РГТ) й одним з найталановиті
ших його кореспондентів. Так, у виданні «Малорусские народные 
предания и рассказы» (1876) було опубліковано 48 казок та ле
генд, зафіксованих у селах Ольгинка, Нескучне, Михайлівка. 
Серед них є записи учнів Ольгинської школи (зокрема Михайла 
Іващенка), які здійснювалися під керівництвом Я. Новицького, 
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і записи самого Якова Павловича від його учнів (Данила Баран
ника, Івана Домбровського, Михайла Іващенка, Клима Козлов
ського, Михайла Маєвського, Петра Мощенка, Федора Панчіш
ного) та шкільного сторожа Герасима Хвоста.

Варто зазначити, що Я. Новицький мав досить широке коло 
респондентів – народних оповідачів із с. Ольгинка. Крім учнів, 
це були люди похилого віку  – Андрій ІващенкоЄвпак (65  р.), 
Пилип Молодик, Гнат Вергун, Яків Козловський (60  р.), Охрім 
Коршун (60 р.), Григір Лисий та ін. Якщо дитячий репертуар ста
новили переважно казки, жіночий – замовляння та демонологія, 
то старі діди були носіями історикотопонімічних та міфологіч
них легенд, легенд про скарби, історичних і козацьких пісень.

Своє задушевне спілкування з ольгинськими старожилами, 
А. Іващенком та П. Молодиком, Я. Новицький описав в етногра
фічному нарисі «Запорожці», опублікованому в Катеринослав
ській газеті «Степ» [7]. «В с. Ольгинском Мариупольск. уезда я 
знавал деда Пилипа и деда Андрия; это было в 1876 году. Не раз 
я отдыхал с ними в садку, не раз отводил душу в беседах. И Ан
дрий, и Пилип люди бывалые, много слышали, много видели све
та; Пилип много лет чумаковал, Андрий – всю молодость провел 
в бурлачестве, жил в “забродах”, и чего только, бывало, не услы
шишь от них!» [11, с. 243].

Зворушливо розповів Яків Павлович про долю А.  Іващен
ка та про його репертуар, перейнятий ним від дідазапорожця: 
«Андрей вздохнул, покачал головою и повел речь о старине, 
о пережитом приволье. Вспомнил он деда, отца, детство, жизнь 
в забродах, бурлаков. С воспоминанием о деде в его памяти вос
кресли и Дикое Поле, и Великий Луг, и Днепр, и Лиман, и море, 
и Запорожье <...> По рассказам Андрия, дед его был запорожцем, 
жил более 100 лет. Рано лишился Андрей матери, поэтому дед его 
с пупку вынянчил, выкормил и воспитал» [11, с. 243].

З  великим захопленням писав Я.  Новицький про цю диво
вижну людину, адже від А.  Іващенка він зафіксував найкращі 
прозові тексти, які ми розглянемо нижче. Можна лише пошко
дувати, що тоді не було електронних носіїв для повної фіксації 
репертуару цього талановитого виконавця! «Редко и очень редко 
найдете старика, который бы с таким глубоким чувством, с та
ким умением поведал вам о прошлом. Слушаешь, бывало, деда за 
полночь, слушаешь – и не наслушаешься» [11, с. 243].
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З теплотою і вдячністю говорить народний оповідач про сво
го дідуся, від якого він перейняв багато казок і легенд про за
порожців: «Дід любив розказувать – я любив слухать. Він мені і 
заспіва, і казку розкаже, і загадку задасть. Якби не дід, я не був би 
в забродах, не знав би ні Лиману, ні моря, ні бурлак, не чув би про 
запорожців, що воно за люди і відкіля» [11, с. 243].

Після ліквідації 1876  року ПівденноЗахідного відділу РГТ 
хвиля переслідувань докотилася й до тих його членів, які жили в 
провінції. Тому в травні 1877 року талановитий учитель був звіль
нений з роботи «за распространение в народе украинофильских 
тенденций» і вже ніколи не повертався до ольгинської школи. Під 
час обшуку було конфісковано і зшиток фольклорних записів – на
родних оповідань, пісень, матеріалів до словника 2. Проте світлий 
спомин про цю чарівну оазу українського духу зберіг Яків Павло
вич на все життя, про що свідчить блок листування Я. Новицького 
з колишніми учнями, що відбувалося аж 1913 року, тобто майже 
через 40  років. За цей час у с.  Ольгинка збудували нову церкву, 
церковнопарафіяльну школу, крім неї, відкрили ще дві школи. 
Про це докладно йдеться в уже згаданій монографії [3, с. 172–174].

На Маріупольщині Я.  Новицький записав 78  фольклорних 
прозових текстів та 73 пісні. З них – 10 замовлянь від різних хво
роб у людей і тварин, 16 казок, 29 міфологічних, апокрифічних 
та демонологічних легенд, 10 топонімічних легенд, що межують 
з міфологією та демонологією, 8  легенд про скарби, що також 
пов’язані з топонімікою краю, 5 історичних легенд про запороз
ьких козаків та інші події кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Найбільше текстів записано в с. Крестовка від низки оповіда
чів різного віку – Василя Ващенка (52 р.), Варки Грапихи (60 р.), 
Оришки Іщенко (50 р.), Івана Євменченка (50 р.), Гната Кашпі
ра (93 р.), Трохима Лубенця (45 р.), Григорія Омельченка (80 р.), 
Якова Самарського. У с. Благодатне Я. Новицький попрацював 
з оповідачами Семеном Голиком, Андрієм Костюком, Якимом 
Сковердяком, у  с.  Времівка  – з  80річним дідом Скрипником 
та 76річним дідом Чабаном, у  с.  Новотроїцьке записував від 
64річного Павла Шелеста. Уже самі прізвища інформантів, які 
й досі поширені на Лівобережній Україні, засвідчують автохтон
ність українського населення на цій території.

Цікаво, що саме на колишній Маріупольщині Яків Павлович 
знайшов і свою долю: 1875 року він узяв шлюб з простою селян
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ською дівчиною, уродженкою села Нескучне, колишньою кріпач
кою барона Миколи Корфа, Євфимією Степанівною Бочонковою 
[3, с. 39]. І це саме та Євфимія Бочонкова, від якої протягом 1875–
1876 років Я. Новицький записав низку легенд і пісень. Три з них 
(«Песиголовці», «Не плач за мертвим» та «Відьми на Лисій горі») – 
це перші й найкращі записи демонологічних легенд, у 1876 році 
вони були опубліковані в збірнику М. Драгоманова «Малорусские 
народные предания и рассказы» [2, с. 384–385, 391–394].

Згідно з паспортизацією записів, на час одруження (1875) Єв
фимії Степанівні було 22 роки. Отже, можна з певністю зазна
чити, що дружина Я.  Новицького була народжена 1853  року і 
померла в 51річному віці (1904), народивши вченому шестеро 
дітей [3, с. 39–40].

Серед інформантів Я.  Новицького була і Софія Бочонкова, 
уродженка села Нескучне, від якої вчений 1885  року записав 
кілька замовлянь «від пропасниці» [8, с. 20–21]. Вік респондент
ки не вказаний (зазначено лише «баба»), тож неможливо тепер 
визначити, ким вона доводилася Євфимії Степанівні – матір’ю, 
бабусею чи іншою родичкою.

Зафіксовані Я. Новицьким фольклорні тексти, особливо про
зові, яскраво засвідчують архаїчність усної традиції регіону, 
тісний її зв’язок з давніми праслов’янськими віруваннями, мі
фологією, богатирським епосом, магією та обрядами, з дохрис
тиянськими та християнськими світоглядними уявленнями.

Так, у замовляннях (від уроків і пристріту, від сухот, від пропас
ниці, від бешихи, від жовтяниць та ін.) трапляються не лише персо
ніфіковані образи різних хвороб, до яких є звернення у вербальному 
тексті, але й елементи ритуалів, пов’язаних з очисною магією вогню, 
води, зерна (хліба): «Як занедужа дитина сухотами, то посади її на 
лопату після того, як посадиш в піч хліб, скачай з житнього кіста бу
блик і надінь дитині на шию. Потім зніми дитину з лопати, а бублик 
посади в піч [тут, очевидно, бублик заміщує хвору дитину. – Л. І.], 
як спечеться, кинь його через плече собаці, хай з’їсть <...> Як скупа
єш тричі в однім купелі – сухоти кинуть» [11, с. 34–35]. Щоб худоба 
була здорова і добре плодилася, А. Іващенко із с. Ольгинка вдавався 
до таких дій: «Взять сіно, котре лежало два тижні під багатою ку
тею, понести в загін або в кошару і положить навхрест. Після цього 
посипать його зерном, що зостається в хаті після посипальників на 
Новий год, і закопать серед загороди» [11, с. 53].
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Серед записаних казок – кумулятивні («Горошок до неба» [11, 
с.  61]), фантастичні («Бичоктретячок», «Хлопчикмізинець», 
«Іван і Крутивус» [11, с. 63–71], «Трьомсин, Жарптиця і Анас
тасія Прекрасна з моря», «Іванцаревич і Залізний Вовк», «Ох», 
«Сорок один брат» [11, с. 74–86]), а також низка соціальнопо
бутових («Хитрий дурень» [11, с. 95–99], «Балакуча жінка», «Му
жик, баба, піп, диякон і циган» [11, с.  104–108], «Злидні» [11, 
с. 111–112]). Тут і перлини народного гумору, і вишукана укра
їнська мова, присмачена діалектною лексикою, і традиційні каз
кові типи, що трапляються в покажчиках сюжетів світової казки 
Аарне – Томпсона та східнослов’янської казки 3. Усі ці казки були 
опубліковані в збірнику М. Драгоманова і відтоді стали класи
кою українського фольклору. Записи, як уже зазначалося, зро
блені в слободі Ольгинка в 1875–1876 роках.

Якщо частотність записів фольклориста відображає рівень 
побутування того чи того жанру, то можна з певністю зазначити, 
що найпоширенішими на колишній Маріупольщині були міфо
логічні та демонологічні легенди, апокрифи. Зокрема, у  с. Оль
гинка Я. Новицький зафіксував аж два варіанти легенди про вес
няні місяці: «Март, Апріль і Май» та «Апріль в гостях у Марта» 
[11, с.  117–118], що відображають народні уявлення про зміну 
пір року та пов’язані із цим погодні явища (весняні місяці тут 
персоніфіковані в образах трьох рідних братів).

Цікава низка етіологічних легенд про походження рік, байра
ків, долин, каменів, нафти  – від оранки змієм, від гріха кума з 
кумою, від закам’янілих пастухів та овець, що видали переслі
дувачам св. Варвару Великомученицю (своєрідна трансформація 
в українському фольклорі житія святої Варвари) [11, с. 128–130, 
133–134].

Уявлення про стародавніх людей («велетнів») та напівлюдей 
(«песиголовців») були поширені не лише на території колишніх 
Вольностей Запорозьких, а й на Донщині та Кубанщині [4, с. 144]. 
Вірування та легенди про песиголовцівлюдоїдів, як іпостась 
Смерті, були відомі не лише українцям, але й усім слов’янам, – це 
трансформовані образи середньовічних книжних повістей, що 
поєднували риси циклопів, людоїдів, зміїв та бісів (персонажів 
демонології)  [1]. Ці уявлення репрезентовані в записах Я.  Но
вицького двома легендами. Перша, записана в с. Ольгінське від 
Герасима Хвоста, якраз і трактує походження смерті: «Колисьто 
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було таке врем’я, що не було смерті. Тоді замість смерті жили, 
кажуть, песиголовці з одним оком». Вони відгодовували людей, 
різали та з’їдали. Люди випросили в Бога смерть з косою, яка й 
позводила тих песиголовців («Песиголовцілюдоїди») [11, с. 137].

Інший сюжет («Песиголовці»), записаний у с. Нескучне від Єв
фимії Бочонкової, має казковий характер: дівка, що пішла в Київ 
на богомілля, потрапила до песиголовців, але хитрістю врятува
ла себе і людей, що сиділи в клітках, приготовлені на заріз [11, 
с. 137–138]. Кінцева репліка оповідачки «Вірте не вірте – а цьому 
була правда» вказує на те, що все ж це етіологічна легенда, кон
тамінована з казками про ІвасикаТелесика та про Змія (дід гріє 
окріп, щоб ошпарити дівку; дівка сама пропонує витягти з печі 
окріп і ошпарює діда; дівка обдурює песиголовців, нарядивши 
пенька у свою одежу, і втікає від них тощо).

Низка апокрифічних легенд – про братів на Місяці, про пе
реслідування та розп’яття Христа, про походження чортів та кі
нець їхньої влади над людьми, – записані в с. Крестовка. Вони 
репрезентують народну Біблію [11, с. 143–149]. У цьому ж селі 
від Трохима Лубенця та інших оповідачів Я. Новицький зафіксу
вав фольклорні тексти, що належать до так званої християнської 
міфології, – вони репрезентують народні уявлення про людську 
душу та її митарства на тому світі [11, с. 150–151] (власне це – на
родне трактування повісті про митарства святої Феодори [13]), 
про невідворотність прокляття матері та смертний гріх за нього, 
про померлих нехрещених дітей та заборону вживання фруктів 
до освячення тощо [11, с. 150–153]. Зазначені сюжети відомі по 
всій Україні та за її межами. Це стосується й оповідань про за
вмиральників, про заборону плакати за померлими та небезпе
ку зустрічі з ними, про вовкулаків та відьом [11, с. 152–159]. Це 
варіанти демонологічних легенд, що фіксувалися і фіксуються 
фольклористами протягом ХІХ–ХХІ ст. в усіх регіонах України. 
Усі ці тексти Я.  Новицький записав переважно 1905  року та в 
1912 році опублікував окремим виданням під назвою «Духовный 
мир в представлении малорусского народа» [5].

Значний інтерес з погляду сьогодення викликають топонімічні 
легенди та перекази – ранні фольклорні записи Я. Новицького, 
найповніші й найпоетичніші в текстологічному плані. Серед них 
є оповідання «Половиця», записане в липні 1873 року в с. Ольгін
ське, – це спогад бабусі про Катеринослав [11, с. 170–174]. Уперше 
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воно було опубліковано в газеті «Екатеринославский юбилейный 
листок» [10]. Хоч тут і не йдеться про теперішню Донеччину, та в 
преамбулі Я. Новицький подав чудовий опис околиці с. Ольгинка і 
річки Волновахи: «В июле 1873 года экскурсировал я в окрестнос
тях села Ольгинского, Мариупольского уезда. День был жаркий. 
В открытой степи – ни деревца, ни кустика. Усталый, мучимый 
жаждою, я направился к речке Волновахе, в эту пору, правда, во 
многих местах пересохшей, тем не менее обилующей камышем, 
осокою и другою болотною растительностью. Жажды всетаки я 
не мог утолить: вода в плесах оказалась негодною; но отсюда в 
полуверсте зеленели конопляники, а за ними – ряд кудрявых верб 
и несколько хат села» [11, с. 170].

Опис донецького степу та річки Волновахи в давнину подано в 
оповіданні діда Андрія Костенка із с. Благодатне Маріупольсько
го повіту, у якому ідеться і про багатство сіна та риби, і про спо
соби виживання в голодні роки: «Колись було на степах бур’яни 
та комиш такі, що більш чоловіка, а трави по пояс, бо ніхто їх 
ніколи не косив. Зімою, було, на степу пасемо скот, як нема снігу; 
сіном топимо, з сіна робимо загаті вмісто заборів і обгороджує
мо двори; сіно було ніпочом  <...>. А  річки Кашлагач, Волнова
ха – хіба такі були як тепер, що літом ніде й жабі сісти? Вони ж 
колись не висихали, і риба в їх, було, аж кишить. Забредеш, було, 
ругелію раз, то й є риби та раків мішок. Та то ще нічого, що руге
лію, а то було хлопці підуть і без ругелі та, гляди, разів зо два, зо 
три забредуть штанами, позав’язувавши холоші травою, то й є на 
казан» («Южнорусские степи в старину») [11, с. 225].

Проте найцікавіші в історичному й текстологічному плані 
легенди та перекази про степові могили Маріупольського пові
ту – Капітанмогилу, Ведмідьмогилу, Дворянські могили та Са
вурмогилу. Ці легенди записані в селах Ольгинка, Благодатне та 
Новотроїцьке, серед оповідачів на першому місці стоїть раніше 
згадуваний А. Іващенко. Я. Новицький у преамбулі до публікації 
цих легенд у збірнику М. Драгоманова наголошував, що дід Ан
дрій у 40х роках ХІХ ст. перебував серед бурлаків на рибних за
водах Азовського моря і переймав від них «предания, рассказы, 
сказки и песни старины» [11, c. 230]. У цих легендах – уся геогра
фія Дикого Поля.

Могила Капітан (Копитан) знаходилася поблизу с. Платонів
ка, біля залізничної станції Волноваха, у степу, що прилягав до 
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Азовського моря і в давнину називався «Погорілого участок». 
Поруч з Капітанмогилою була ще одна, трохи менша, під назвою 
«Капітанша» [11, с. 346].

Назва «Капітан» – це традиційний для Південної України ан
тропонім, вона походить від того, що на цій могилі за царюван
ня Катерини ІІ розбійники вбили якогось проїжджого капітана 
та закопали в ній 40  тисяч заграбованих у нього карбованців. 
А.  Іващенко переказав Я.  Новицькому розповідь старого діда 
Андрія Волика із с. Миколаївка Маріупольського повіту (нині – 
Волноваський  рн), який нібито був присутній під час закопу
вання скарбу. В оповіданні наявні всі традиційні мотиви легенд 
про скарби: прикмети місця, способи добування тощо. А.  Іва
щенко за намовою старого Волика пробував узяти цей скарб [11, 
с. 230–232, 345–347].

Із Капітанмогили, за спостереженням Я.  Новицького, було 
добре видно околиці с.  Ольгинка та могили Чорну і Ведмідь. 
Зпід кряжу, на якому знаходилася могила, витікало сім степових 
річечок, що зрошували степ: Кальчик (стародавня Калка, на якій 
1224 р. відбулася битва русичів з татарами), Кашлагач, Шайтан
ка, Божки, Суха Волноваха, Мокра Волноваха та Мокрі Яли [11, 
с. 232, 347].

Могила Ведмідь вища за Капітанмогилу, вона знаходила
ся поблизу с.  Стрітенка, біля залізничної станції Хлібодарівка 
(нині – Волноваського рну).

Наприкінці ХІХ ст. побутувало кілька версій про походження 
її назви, як міфологічних, так і наближених до історичної прав
ди. За міфологічними уявленнями, у  ній закопано скарб, який 
стереже величезний ведмідь, відлякуючи копачів, або сам скарб 
схований у казані, що має вигляд ведмедя. Так, 50річний Іван 
Євменченко із с. Крестовка розповідав: «Ведмідьмогилою того 
і зветься, що сховано ведмедя. Ведмідь, кажуть, вилитий з міді і 
набитий червонцями. Дехто з людей пробував копать протів Ве
ликодня, так не дає: стане ведмедяка на диби і реве» [11, с. 345].

Оповідач Яким Сковердяка із с. Благодатне повідомив, що в 
козацькі часи Ведмідьмогила була своєрідним форпостом між 
Запорожжям і Диким Полем: «Як жила по ярам біля Ведмідьмо
гили нагайва, то наше військо ставило на могилі пушки і вига
няло їх із ярів на гору та й било їх. Це було за царя Петра, коли 
ще Азов був турецькою столицею» [11, с. 232]. Це підтверджує й 
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І. Євменченко: за царювання Катерини ІІ поблизу могили стоя
ла якась орда («народ віри турецької, а на обличчі як кімлики» 
[11, с.  344]), що час від часу розоряла новозбудований Таган
рог і брала полон. Військо Катерини  ІІ нібито билося з ордою 
саме на Ведмідьмогилі й таки «зігнало її к нечистій матері» [11, 
с. 344]. Тобто можна припустити, що запорожці ще й наприкінці 
ХVІІІ ст. відвойовували в ординців степи, які тепер входять до 
Донецької  області. Дід Іван запевняв, що «де Копитанмогила, 
там убито і заховано нашого копитана, а де Ведмідьмогила, там 
убито якогось башу» [11, с. 344–345].

Усі оповідачі ХІХ ст. одностайні в тому, що теперішній доне
цький степ, Дике Поле, був прихистком і для різних кочівників, 
і для самих запорожців, а після зруйнування 1775 року Катери
ною ІІ Запорозької Січі – для гайдамацьких ватаг, що промиш
ляли на могилах, розташованих уздовж великих шляхів. Саме з 
іменами ватажків, які жили на тій чи тій могилі, пов’язувалися в 
народній пам’яті й відповідні топоніми.

Найвірогіднішу, на наш погляд, версію виникнення топоні
ма «Ведмідь» розповіли Я. Новицькому діди Юхим Сковердяка 
та Андрій Костенко із с.  Благодатне: «За запорожців на могилі 
був кіш гайдамацького ватага Ведмедя, – по йому так прозвана і 
могила. Недалеко від цієї могили колись лежав Великий шлях з 
Дону на Крим і в Перекіп. Тоді не так було, як тепер: були великі 
розбої. Тут, де тепер Марнапольський уїзд, земля була нічия  – 
дикий степ, більше нагулювала гурти нагайва, татарва та запо
рожці. Слобід не поводилось, а так жили люди: то по балках, то 
по густіх тернах та очеретах, то біля могил. Біля могил живуть, 
було, тіко запорожці та гайдамаки, бо вони не боялись нікого, це, 
кажуть, їх і могили. На Ведмідьмогилі – жила ватага гайдамаків» 
[11, с. 345]. За легендою, саме гайдамаки закопали тут 20 тисяч 
грошей, привезених з Польщі. Далі в цьому тексті подано розпо
відь про способи ховання та добування скарбу [11, с. 345].

На південний захід від с. Ольгинка у трьох верстах знаходи
лося шість невеликих могил, дві з яких, трохи більші, називали
ся Дворянськими. «Дворянськими могили названі за те, що там 
був колись хутір якіхсьто дворян», – повідомив А. Іващенко [11, 
с. 233]. А. Іващенко та А. Костенко розповіли Якову Павловичу 
про виявлені скарбошукачами археологічні знахідки, зокрема 
про небачене досі залізне стремено на кам’яну макітру. Ця знахід
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ка, безперечно, була опоетизована як вмістилище скарбу, що його 
«невідомо хто» забрав з могили [11, с. 233]. Інші скарбошукачі, за 
словами Опанаса Афанасьєва із с. Ольгинка, викопали там скіф
ську бабу, під якою нібито й був горщик з грошима [11, с. 325–
326]. Це трапилось, як зазначив оповідач, на початку 20х років 
ХІХ ст.: «Буде літ більше пьятидесяти, як Середня [інша народна 
назва слободи Новотроїцька, що знаходиться на відстані трьох 
верст від с. Ольгинка. – Л. І.] тіко почала населяться, а Ольгівки 
ще зовсім не було, як їздили ми орать на просо до Дворянськіх 
могилок, що стоять на Ольгівському степу» [11, с. 325].

Побутували легенди і про скарби на Сторожовій могилі, їх ні
бито стеріг закам’янілий козак, що надумав забрати звідти гроші 
[11, с. 344]. Саме тією кам’яною бабою і була примітна ця могила, 
що розташовувалася на високому кряжі «біля Янисоля, на Майор
ськім степу», тобто поблизу маєтку графа Майорського, на річці 
Мокрі Яли: «На Майорськім степу єсть три могили, і на самій біль
шій стоїть Мамай. Цю могилу звемо Сторожовою. В давню давни
ну тут стояли запорозькі гардони... На могилі, кажуть, жив ватаг 
Стрижикоза. За Катерини поз ту могилу ішов великий Кримський 
шлях», – розповідав дід Чабан із с. Времівка [11, с. 343]. За леген
дою, той Стрижикоза охороняв чумаків від степових несподіва
нок, а разом із запорожцями відбивав полонених в ординців [11, 
с. 343]. В обов’язки ватага Сторожової могили та тих, що жили на 
інших високих могилах, входило й повідомлення вогнем про на
ближення орди: для цього вночі на могилі запалювався стіжок су
хого бур’яну [11, с. 344].

Дід Чабан повідомляв, що «в  старину на могилах жило бага
то ватажків. На Сторожовій стояв зі своєю ватагою Стрижикоза; 
на могилі, що під Крестовкою, жив Медвідь; того і могила зветь
ся Медвідьмогила. На Копитанмогилі, що під Платонівкою, теж 
жив ватаг; на Чорній могилі, що на Караньськім степу [розташова
не поблизу грецького с. Карань, що на річці Кальміус. – Л. І.] – там 
ватаг, на Чорній могилі, що в Донщині – там ватаг; а на Савурмо
гилі жив ватаг Савур, як кажуть, ватаг над ватагами» [11, с. 343].

Савурмогила – найбільш опоетизований у народних легендах, 
думах і піснях курган, який нині знаходиться в Шахтарському ра
йоні Донецької області. Висота кургану – 6 м, і в хорошу погоду 
з нього видно навіть Азовське море (за 90 км від могили). Тому у 
2014 році Савурмогила була стратегічно важливою точкою, що 
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давала змогу контролювати велику ділянку кордону України з Ро
сією, через це влітку зазначеного року за неї велися жорстокі бої 
між Збройними Силами України та терористичними військами 
ДНР, однак вона опинилася на окупованій території. 

Легенди про Савурмогилу записав Я.  Новицький у селах 
Ольгинка та Новотроїцьке. За словами А. Іващенка, вона розта
шовувалася на території Війська Донського, поблизу сіл Обро
симовка (нині – м. Амвросіївка, районний центр Донецької обл., 
знаходиться на окупованій території), Голодаївка та Савурівські 
хутори, недалеко від річки Кринка [11, с.  233]. У  коментарі до 
однієї легенди Я. Новицький зауважив, що «эта величественная 
могила видна за 40–60 верст» [11, с. 347].

Існує цікава фольклорна версія походження топоніма «Са
вурмогила», відповідно до якої, першим поселенцем могили був 
відомий ренегат Сава Чалий: «Сава виріс в Січі, товаришував із 
запорожцями. В Великому Лузі і тепер єсть Савине озеро – він 
тут, кажуть, жив, а потім перебрався на Савур могилу. Став роз
бійничать, став грабувать чумаків, так його запорожці хотіли 
піймать; він тоді продався ляхам і давай служить їм» [11, с. 278].

У  записаних легендах тісно переплелися міфологічні та іс
торичні мотиви – це й відголоски богатирського епосу про ха
рактерництво запорожців, і  вірування в закопані скарби, і  де
монологічні уявлення про людей з надприродною силою (злого 
характерника Саву перемагає добрий знахар із погонців); при
сутні тут і правдиві відомості про побут чумаків і так званих лу
гарів – колишніх запорожців з Великого Лугу, що не змогли со
ціалізуватися після знищення Січі. Останні наприкінці ХVІІІ ст. 
займалися переважно розбоєм заради здобичі. Тому народ їх 
називав «товариством охотників до розбою», «розбійниками», 
«розбишаками», «єретиками»: «Колисьто була така пословиця 
в старих чумаків, що каже: “Савурмогила, Теплинський ліс, де 
бере чумаків біс”» [11, с.  237]. Щоправда, грабунок чумацької 
валки відбувався, лише якщо чумаки ігнорували вимогу розби
шак вділити їм харчових продуктів, в іншому випадку, навпаки, 
ще й охороняли від орди.

На цих історичних фактах ґрунтується низка міфологізова
них сюжетів, центральною постаттю яких залишається ватаг 
Сава: «Про те, що треба давать, всяк чумак знав тоді добре, бо 
все було балачка між чумаками йде про Саву. Воно й теперь, як 
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проїздять чумаки Савур, то й кажуть: “Нема Сави, нікому з чу
мака і подать брати”» [11, с. 234]. У легендах Сава переважно на
ділений рисами напівбогатиря: має незвичайну рушницю, одним 
пострілом з якої вбиває трьох волів з валки погонців; вступає в 
поєдинок із сильнішим за нього напівбогатирем, який відбирає в 
нього чарівну рушницю, після чого Сава втрачає свою силу, і су
противник його перемагає; переможений богатир назавжди йде 
з місця постійного перебування і зникає; за ним зникають й інші 
ватаги, що служили йому, очевидно, в уяві народу, ще слабші за 
Саву напівбогатирі [11, с. 235–236]. Павло Шелест із с. Новотро
їцьке пояснював припинення розбійницької діяльності на вели
ких шляхах так: «“Коли так, то не дійдеш ти до свого куреня і за 
три дні!” – Сказавши це, він щось прочитав, і над Савою зроби
лась мов річка (воно річки не було, а Саві тіко так показувалось). 
Давай тоді Сава з товаришами ту річку перебродить: бредуть, 
бредуть та все й на однім місці <...> Як поїхали погонці додому, 
то вже Сава більше не жив на Савурі і покинув своє кишло. По
кинули свої кишла і ті два ватажки, котрі жили на Ведмідьмоги
лі і Горілому Пні, бо ними завідував Сава» [11, с. 236].

У варіанті цієї легенди, записаному в с. Ольгинка від Пилипа 
Молодика, напівбогатир із чумацької валки не вступає в конф
ронтацію з Савою, а навпаки, залагоджує справу мирно – при
єднується до шайки Сави. Через багато літ він повертається на 
могилу і вказує пастухові, де закопаний скарб [11, с. 237–238].

Цікаво, що міфологізації зазнав не лише образ самого Сави, 
але й місце, де він жив. Савурмогила стала не просто сакраль
ним локусом, місцем, де зберігаються закляті скарби, а й місцем 
ініціації тих, хто вперше проїжджає повз неї: «Біля Савурмоги
ли кажуть, єсть льох з грішми, тіко не докажу, чи він на запад, чи 
на восток» [11, с. 344]; «Літ сорок буде, ми їхали з Полтавської 
губерні, з  Гадяча, в  Ростов за рибою. Їхали поз Савурмогилу, 
на могилі тоді стояла здорова каменна баба. Товариші мої, котрі 
проходили біля могили не раз, вели мене на неї, щоб познамену
ваться з бабою. “Так, – кажуть, – годиться, хто перше їде!” Вони, 
значить, що б то хотіли мене піддурить, а я й не схотів з нею зна
менуваться» [11, с. 234].

За версією народних оповідачів, Сава був головним «ватагом
отаманом», або «ватаг над ватагами», його спільниками були ва
таги, що жили на Ведмідьмогилі та на могилі Горілий Пень. Цих 
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двох називають «ватажкамипослужниками» [11, с.  236–237]. 
Я.  Новицький намагався з’ясувати географічне положення цих 
могил, зібрати історичні відомості про них. Так, інформанти по
відомили, що поблизу Савурмогили колись був великий ліс, на 
час запису легенд уцілів лише Леонтів Байрак – невеличкий лі
сок з південного боку. Поблизу Савурмогили протікала річеч
ка Кринка, притока річки Міус. Також із коментаря дізнаємося, 
що і Савур, і Ведмідь, і Горілий Пень розташовані біля великих 
проїжджих шляхів, які існували ще й наприкінці ХІХ ст., – Чу
мацький шлях над Савурмогилою та Великий шлях і Поштова 
дорога над Ведмідьмогилою. Стосовно могили Горілий Пень ін
форманти не могли повідомити чогось конкретного, вона нібито 
була «десь над Дінцем» [11, с. 237].

Походження топоніма «Горілий Пень» пояснює А.  Іващенко 
із с.  Ольгинка: «Могила, а  біля неї колись ріс дуб, і  такий тов
стючий, що насилу було п’ять чоловік обхвате; дуб усох, так його 
обпалили; стояв чорний серед степу, високий, відкіль не їдеш – 
маяче за сорок верст. Як сплюндрували Запорожжя, то біля того 
дуба жив один ватажок, а на Савурімогилі другий – Сава» [11, 
с.  244]. За версією діда Андрія, Запорозька земля простягалась 
«од Орілі та до моря шириною, од Богарічки та до Горілого Пня 
довжиною», тобто ця степова могила була своєрідним маркером 
козацької (української) території.

Як бачимо, з  топонімічними легендами найбільше корелю
ються легенди про скарби, у  яких міфологізовані історичні та 
географічні реалії Запорожжя. Однак у легендах про скарби є 
також вказівки на цілком абстрактні місця, прив’язані до пев
них топонімів: це може бути камінь, скеля, улоговина («По доро
зі із Анадолії в Лідяну, понад річкою Кальчиком єсть скеля» [11, 
с. 373]), безіменна могила в степу [11, с. 329]. Справжній шедевр 
усної народної прози записав Я. Новицький від П. Молодика в 
с. Ольгинка. Сюжет цієї легенди багатий побутовими подроби
цями і за структурою та поетикою схожий на казку: під час ви
копування скарбу кум обдурює героя легенди, забирає глечик із 
золотом, а на громадському суді запродує душу чортам неправ
дивою клятвою [11, с. 323–325]. Однак цей фольклорний твір має 
всі традиційні мотиви легенд про скарби.

Історичних легенд та переказів зафіксовано небагато. Два з 
них відносяться до часів Гетьманщини і розповідають про втечу 
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селянкріпаків на Запорожжя та про те, як ватажкихарактерни
ки визволяли «християн» [11, с. 268–269], а також про те, як після 
знищення Січі нові землевласники переховували селянвтікачів 
[11, с.  313]. Вартий уваги історичний переказ 93річного Гната 
Кашпіра із с. Крестовка про кошового Задунайської Січі Осипа 
Гладкого [11, с. 311–313]. Він був записаний у грудні 1904 року і 
вперше опублікований у збірці «Народная память об урочищах 
и исторических лицах Запорожья» [9, с.  46–49]. Тут коротко в 
поетичній формі переказана вся історія Задунайського Війська: 
від переселення за Дунай до переселення в Чорноморію. Опові
дач повідомив, що козакамиазовцями засновані слободи Каль
чик, Новоспасівка, Стародубівка, Покровська і Петровська [11, 
с. 312]. Я. Новицький у коментарі зауважив, що Г. Кашпір молоді 
роки провів між азовськими козаками, а оселившись у с. Крес
товка, поблизу границі Війська Азовського, часто косив сіно в 
Наказного отамана Гладкого [11, с. 312].

Абсолютно фольклорний сюжет про походження та долю за
порожців, не пов’язаний з історичною дійсністю, розповів Я. Но
вицькому А. Іващенко. Він наповнений традиційними казкови
ми мотивами, що переплітаються з мотивами героїчного епосу: 
руський цар щороку платить неприятелеві подать людьми; серед 
тих людей опинилися й знахарі та характерники, які підбурили 
всіх до непокори; за деякий час у байраках і пущах зібралося ціле 
військо; коли цар пішов на нього війною, воно звоювало царя і 
стало непереможним завдяки характерництву кошового, що ним 
керував («Ну, став ото непріятель докучать їм набігами, – і давай 
вони біля його ворожить. Стіко не пошле війська, вони все пору
бають... Характерники були здорові! Тоді ото стала ходить чутка, 
що живуть десь запорожці – таке страшне військо, що і не при
ступиш!» [11, с.  244]). Завдяки цьому запорожців не могло по
долати навіть московське військо на чолі з царицею Катериною: 
«Зійнялись москалі, зійшлись і запорожці. Москалі стріляють, 
а запорожці поли підставляють. Понабірали повні запали пуль 
та й пішли до цариці: “Великий світ матусю! На тобі оці заряди, 
вони, може, згодяться!”» [11, с. 245].

Легенда, записана від А.  Іващенка, складається з низки сю
жетів. Три з них присвячені взаєминам запорожців із царицею 
Катериною: поєдинок характерників з московським військом; 
гостина запорожців у цариці Катерини; відвідання царицею За
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порозького війська в Січі, де вона змальована в гротескному 
стилі («Дивиться – хто з козаків чоботи квацює дьогтем, хто..., 
хто матню лата, хто кашу варе, хто нужу б’є, а інчий вуса круте... 
“Что же у вас такое нестройное войско?” – пита цариця кошово
го. – “Та так, – каже, – матусю, замиреніє, ні протіво кого стро
їться”» [11, с. 245]).

Отже, фольклорні матеріали із с.  Ольгинка та його околиць 
яскраво демонструють генетичну єдність з усною оповідальною 
традицією України та Запорожжя, автохтонність українського 
населення на цій території, у них нема жодної згадки про пред
ставників «руського міра», якщо ж і згадуються «москалі», «мос
ковське військо», то лише як чужинці, що прийшли «звоювати» 
Запорожжя. При цьому самі запорожці та їхні ватажки в уявлен
нях народу постають як деміурги, а  їхні імена перетворюються 
на маркери української території від Дніпра до Дону. 

1 У 3 томі «Творів» Я. Новицького [12] нами було опубліковано 45 з них, 
інші, виявлені в архіві пізніше (їх 28), ще чекають на видання.

2 Докладніше про все це див. у нашій монографії «Яків Новицький. Фольк
лорист, історик, педагог» [3, с. 40–41].

3 Див. коментарі до них в упорядкованому нами томі фольклорних запи
сів Я. Новицького [11, с. 386–389].
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Іван Зуляк 
(Тернопіль)

епістолярна спаДщина  
волоДимира гнатюка 

(за матеріалами Державного архіву  
тернопільської області)

У статті проаналізовано епістолярну спадщину Володимира Гнатюка, зо
крема ті листи, які зберігаються в Державному архіві Тернопільської облас
ті. Хронологія цих листів охоплює період з 10 грудня 1899 року по 7 березня 
1928 року. Залучення зазначених архівних матеріалів до наукового обігу спри
ятиме висвітленню зв’язків В. Гнатюка з відомими і маловідомими тогочасни
ми діячами, їхнього впливу на його наукові праці; формуванню наших уявлень 
про складні побутові умови і матеріальне становище академіка та членів його 
сім’ї. Власне, через призму бачення побутових умов і матеріального становища 
зможемо оцінити його діяльність не лише як відомого науковця, ученого, але й 
як турботливого і люблячого батька, а також його місце і роль у складний для 
української інтелігенції, зокрема для сім’ї та родини В. Гнатюка, час. 

Volodymyr Hnatiuk epistolary heritage is analysed in the article, in particular 
the letters kept in Ternopil Region State Archives. Chronologically, the letters cover 
the period from December 10, 1899 to March 7, 1928. Attraction of these archi
val materials to scientific use will help to reveal V. Hnatiuk connections with the 
wellknown and littleknown persons of that time, their influence on his scien tific 
works; the formation of our ideas about the difficult living conditions and financial 
situation of the academician and his family members. In fact, the vision of living 
conditions and financial position, enables to appreciate his work not only as a well
known scientist, scholar, but also as a careful and loving father, his place and sig
nificance in difficult time both for V. Hnatiuk family and Ukrainian intelligentsia 
in particular.

Актуальність задекларованої проблематики ґрунтується на 
тому, що серед багатьох визначних постатей української історії, 
культури та етнографії кінця XIX – середини 20х років XX ст., які 
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самовіддано працювали на благо національної справи, виділяєть
ся неординарна особистість Володимира  Михайловича Гнатюка. 
Власне цього року минає 147 років з дня народження видатного 
українського вченого, етнографа, фольклориста, мовознавця, лі
тературознавця, мистецтвознавця, перекладача та громадського 
діяча, «організатора» вітчизняної науки, довголітнього члена і 
вченого секретаря НТШ, членкореспондента Петербурзької ака
демії наук (1902), члена Чеського наукового товариства (1905), чле
на Празької академії наук та Віденської академії наук, академіка 
ВУАН (1924), редактора видань НТШ («Етнографічний збірник», 
«Матеріали до української етнології» й «Літературнонауковий ві
сник»), директора «Української видавничої спілки» – В. Гнатюка.

Володимир Михайлович прожив багате і плідне наукове й 
видавниче життя, насичене тріумфальними злетами та несподі
вано прикрими спадами. Природа наділила його високими мо
ральними якостями, серед яких виділяється дар спілкування з 
близькими і рідними людьми, науковцями, що відобразилося в 
епістолярній спадщині В. Гнатюка.

Наукова новизна статті полягає у тому, що, незважаючи на 
значну увагу у вітчизняній історіографії до творчої спадщини 
В. Гнатюка загалом [2–4; 7–9; 20–31], виданий збірник документів 
і матеріалів [1], не претендуючи на вичерпність подання перелі
ку праць, присвячених діяльності В. Гнатюка, і власне його праць 
[10], енциклопедичну інформацію [5; 6], маловивченим аспектом 
його діяльності залишається неопублікована епістолярна спад
щина, яка зберігається в Державному архіві Тернопільської об
ласті (далі – ДАТО) [11–19].

Епістолярна спадщина В. Гнатюка є важливою для вивчення 
не лише його наукової і видавничої праці, але й взаємин з дружи
ною, дітьми, побутових умов життя академіка тощо.

Об’єктом дослідження є В. Гнатюк як визначна постать україн
ської історії, культури і етнографії кінця XIX – середини 20х ро
ків XX  ст. Предмет дослідження  – особливості епістолярної 
спадщини В.  Гнатюка. Мета статті  – проаналізувати епістоляр
ну спадщину В. Гнатюка кінця XIX – середини 20х років XX ст. 
Основні завдання статті такі: поперше, дослідити епістолярну 
спадщину В. Гнатюка, зокрема ті листи, які зберігаються в ДАТО; 
подруге, охарактеризувати складні побутові умови і матеріаль
не становище академіка та членів його сім’ї.
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У  пропонованій статті представлено листи переважно при
ватного характеру, які укладено не за абетковим принципом, а за 
хронологією. Хронологія цих листів охоплює період з 10 грудня 
1899 року по 7 березня 1928 року. Загалом у Державному архі
ві Тернопільської області (фонд Р3443. Гнатюк Володимир Ми
хайлович) зберігається 187 листів, адресатом і адресантом яких 
є В. Гнатюк, часом – його дружина, з них: 1 лист З. Тановського 
до В. Гнатюка; 1 лист Шаріяна до В. Гнатюка; 9 фотокопій листів 
В.  Гнатюка до М.  Сумцова; 176  оригіналів листів В.  Гнатюка та 
його дружини до дітей (деякі з них дружина академіка писала 
після його смерті).

Ми умовно поділили ці листи на чотири групи: до першої гру
пи зараховуємо один лист З. Тановського до В. Гнатюка (датова
ний 10 лютого 1899 р.); до другої – 9 листів В. Гнатюка до М. Сум
цова (написаних упродовж 5 січня 1899 р. – 9 вересня 1913 р.); до 
третьої – 176 листів В. Гнатюка і О. Майковської до дітей і листи 
дітей до батьків та інших адресатів (період листування – з 10 лю
того 1919 р. по 7 березня 1928 р.); до четвертої – 4 листи без дату
вання (3 листи В. Гнатюка і 1 лист О. Майковської).

Варто віддати належне тим особам, завдяки яким епістолярна 
спадщина В. Гнатюка потрапила на зберігання в ДАТО. Матері
али, що вводяться в науковий обіг, потрапили на зберігання до 
архіву завдяки плідній співпраці відомого дослідника творчості 
В.  Гнатюка  – Миколи Мушинки  – і  Богдана Хаварівського, ко
лишнього директора ДАТО. 

Зміст і характер листування тісно пов’язані з біографією В. Гна
тюка: змінювалося становище – змінювалося й коло осіб, з якими 
він спілкувався, набирали іншого характеру інтереси й запити – 
з’являвся новий спектр наукових і видавничих зацікавлень, ро
динних обов’язків та переживань за долю своїх дітей тощо. 

Аналіз листів свідчить, що В.  Гнатюк надзвичайно уважно 
ставився до своїх адресатів, у міру можливостей сумлінно вико
нував їхні прохання і вчасно відписував. Це підтверджує значна 
кількість листів з подяками за успішне полагодження тих чи ін
ших питань.

Листування В.  Гнатюка зі своїми адресатами  – це своєрідна 
історія активного наукового та видавничого життя, складних по
бутових умов і щоденних матеріальних труднощів. Власне, завдя
ки листуванню В. Гнатюка з дружиною, дітьми та іншими особа
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ми можна простежити доволі широке коло проблем у складний 
для його сім’ї та родини час, що дає змогу відслідкувати відноси
ни між окремими членами родини, побачити піклування батька 
про майбутнє своїх дітей, зокрема щодо питань, пов’язаних зі 
здобуттям освіти тощо.

Загалом, характеризуючи неопубліковану епістолярну спад
щину В.  Гнатюка, варто наголосити, що переважна більшість 
листів написана саме до дочки Ірини, менше – до Лесі, практично 
поодинокі листи – до сина Юрія. Порізному можна оцінити таку 
кількість листів, написаних саме до дочки Ірини та її чоловіка 
Василя. Однак, на нашу думку, саме цим пояснюється неодна
кове ставлення до своїх дітей, оскільки саме старша дочка Ірина 
була відповідальнішою, частіше письмово спілкувалася з бать
ками і, можливо, навіть більше про них дбала в матеріальному 
плані. В. Гнатюк, незважаючи на власну недугу та хворобу дру
жини Олени Майковської, постійно турбувався про своїх трьох 
дітей – Ірину, Лесю, Юрія. Звичайно, що це відображено прак
тично в усіх його листах. Він прагнув отримувати від них хоча б 
одного листа на тиждень. За підрахунками автора, від дочки Лесі 
за чотири місяці він отримав одного листа, від Ірини  – за два 
місяці одного листа і поштову листівку.

Складність листування з дітьми пов’язана, зокрема, з тим, що 
вони, перебуваючи за кордоном, постійно змінювали місце про
живання, тому існує ймовірність, що значна частина листів про
сто не доходила до адресата, і, звичайно, перевірка цензури, що 
особливо посилилася після 1922 року. Також варто наголосити, 
що в орендованому помешканні В. Гнатюка у Львові було завжди 
велелюдно, це не дуже подобалося дружині та створювало певні 
труднощі для сім’ї, пов’язані з харчуванням гостей, їхнім ком
фортним перебуванням у місті. Окрім того, його дружина часто 
хворіла, деколи навіть упродовж шести тижнів, тому піклування 
про гостей було доволі складною справою.

Перебуваючи в непростих побутових умовах, винаймаючи по
мешкання, В. Гнатюк намагався не залишати в біді й підтримува
ти своїх родичів, друзів і знайомих. Упродовж певного часу в них 
проживала пані М. Вітовська з двомісячною дитиною [19, арк. 10]. 
Сім’ю І. Франка власник житла «викинув з хати», вони не змогли 
знайти іншу оселю, тому просилися пожити якийсь час у Гнатю
ків. У них винаймав помешкання Ю. Полянський за харчі, а саме: 
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20 кг пшеничної муки, 15 кг кукурудзяної муки, 5 кг гречаної кру
пи, 2 кг цукру, 4 кг м’яса [11, арк. 195 а]. Для того, щоб мати змогу 
вижити у складних умовах того часу, в орендованому помешканні 
В. Гнатюка майже постійно квартирували гімназисти Першої гім
назії. Тому що, наприклад, вартість обіду в ресторані складала 
4–5 тис. марок (далі – м.), а у Гнатюків – 3 тис. м. [11, арк. 200].

В умовах міського житла дружина навіть придбала для утри
мання десяток курей, хоча власник квартири був проти цього. Річ 
у тому, що у вересні 1922 року в будинку, орендованому В. Гна
тюком, стався вибух, у результаті якого в передпокої повилітали 
вікна, була пошкоджена стіна [11, арк. 195 а]. Часопис «Діло» по
яснював ситуацію так: цей вибух стався головно через вибори до 
польського сейму. Окрім того, пошкоджень від вибухів зазнали 
приміщення НТШ, Академічний дім у Львові, Українська гімна
зія у Долині, «Сокіл» у Станиславові. В. Гнатюк постійно відчу
вав нестачу коштів для купівлі палива на зиму, як він писав в 
одному з листів від 16 січня 1920 року, що «не знає, чи доживе 
до весни» [11, арк. 22]. Певну матеріальну підтримку В. Гнатюку 
надавали його діти, зокрема дочка Ірина та зять Василь. Знаючи 
про відсутність коштів на придбання дров, вони неодноразово 
надсилали для цього гроші. 

Деколи продукти харчування В. Гнатюкові доставляли родичі. 
Улітку 1920 року вони привезли 1,5 кг масла, 2 хлібини, пізніше – 
4 хлібини. В умовах зростаючої інфляції вартість буханця хліба 
становила 7 м., кілограма сала – 140 м., м’яса – 150 м., картоплі – 
2,40 корон (далі – кр.). Для приготування салату купляли лободу 
[11, арк. 44 зв.]. Наприклад, на святкування 50річчя у В. Гнатюка 
на вечерю навіть не було 300 м. [11, арк. 44 зв.]. Дружина в листі 
до дітей, датованому 8 січня 1921 року, писала, що його зарплати 
навіть не вистачає на 2 кг м’яса [11, арк. 104]. У листі від 8 червня 
1920 року В. Гнатюк пише про відсутність продуктів харчування, 
позаяк його твори не друкують і його зарплата коректора доволі 
мізерна. У  нього навіть виникала ідея влітку покинути Львів і 
податися в село [11, арк. 49]. На думку Володимира Кубійовича, 
В. Гнатюк, зважаючи на хворобу, зміг прожити ще 20 років, за
вдяки дбайливій лікарській опіці, розумному домашньому ре
жиму і перебуванню щороку в горах і Криворівні [17, арк. 5]. 

В. Гнатюк із сім’єю доволі часто приїжджав до Криворівні, вва
жаючи відпочинок там найкращим. Щоправда, діти із цього при
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воду мали іншу думку [11, арк. 44]. В. Кубійович писав, що Криво
рівня, була місцем відпочинку не лише В. Гнатюка, але й І. Франка, 
М. Грушевського, М. Коцюбинського, Г. Хоткевича, М. Павлика, 
Ф. Колесси та інших відомих постатей [17, арк. 5]. Власне у Криво
рівні В. Гнатюк зупинявся у місцевого дяка [11, арк. 30], був добре 
знайомий з парохом Олексієм Волянським [17, арк. 8]. Незважа
ючи на науковий статус, В. Гнатюк був невибагливим, привітним і 
мав цілком заслужену повагу в місцевих жителів. У своїх спогадах 
І. Крип’якевич писав, що «В. Гнатюк був погідної, веселої вдачі, 
дещо іронічноскептичний, писав дотепні листи, між іншим ла
тинською мовою» [17, арк. 2]. В. Кубійович описував цікаву ситу
ацію, коли селяни Закарпаття навіть вважали В. Гнатюка австрій
ським престолонаслідником Рудольфом, який інкогніто вивчає 
важке життя простого люду, тому вони часто зверталися до нього 
зі скаргами на панське свавілля [17, арк. 8].

Улітку 1923 року В. Гнатюк з дружиною і М. Бондарівною від
почивали в Соколівці, вартість поїздки склала 1 млн м. Востаннє 
він виїжджав на Гуцульщину в 1925 році [11, арк. 213, 213 зв.]. Бу
дучи важкохворим, В. Гнатюк запрошував своїх дітей на відпочи
нок: погуляти в лісі, покупатися, порибалити в гірських потоках. 
Надіявся, що приїде лише Іра, однак і вона не змогла приїхати в 
гості до батька [11, арк. 174]. Річ у тому, що на лікування в сана
торії у В. Гнатюка хронічно не вистачало коштів. Його дружина 
мала пройти курс лікування в Карлсбаді, для поїздки їй потрібен 
був пристойний одяг. В одному з її листів до дітей ідеться про 
те, що В. Гнатюк у всьому був надзвичайно ощадливим, вважав, 
що вона може їхати в тому одязі, який має. «Одже, сподівайтеся 
кочкодана...», – писала вона [11, арк. 28].

Як свідчить аналіз листів, В.  Гнатюк, незважаючи на важку 
хворобу, постійні побутові клопоти, складне матеріальне ста
новище, був толерантним, з  повагою ставився до своєї дружи
ни, передусім дбав про неї, високо її цінував і шанував. Власне, 
у цьому виявився яскравий приклад самопожертви В. Гнатюка. 
Відповідно й Олена Майковська, відчуваючи турботу чоловіка, 
намагалася створити йому нормальні умови для життя, зважаю
чи на його важкий стан здоров’я. Підтвердженням цьому є його 
лист до дітей, датований 22 травня 1926 року, у якому він пише: 
«Якби на місці мами була така “господиня”, як Франчиха [дру
жина І. Я. Франка. – Прим. авт.], то я, певно, вже 15 літ лежав у 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



101

гробі. І якби Франко мав іншу господиню, що про нього дбала 
би, він був би жив до нині і працював, бо був сильної конститу
ції» [11, арк. 237 зв.].

Побутові умови сім’ї погіршилися після смерті В.  Гнатюка. 
У його дружини виникли серйозні проблеми з житлом, позаяк 
К. Студинський встановив ціну за оренду помешкання в розмі
рі 150  доларів США [11, арк.  241]. Зрозуміло, що таких коштів 
О. Майковська не мала. Відбувся суд. Намагаючись підтримати 
вдову, В.  Левицький, Л.  Цегельський та інші вели перемовини 
про те, що ще за життя В. Гнатюк подав прохання до НТШ про 
виділення йому службового житла. В. Охримович звертався до 
судді з такими словами: «Чого Ви ту бідну Гнат. в біду пхаєте, зна
єте, що право локаторів скінчитися, і она тогди буде мусіла ви
провадитися без нічого, а тепер ми її дамо 100 зл. місячної пенсії 
і 200 дол. на хату» [11, арк. 243 зв.]. 

Судовий процес відкладався до 28 червня 1927 року у зв’язку 
з відсутністю К. Студинського, який поїхав у Харків на з’їзд. Не 
маючи виходу із ситуації, О. Майковська в принципі погоджува
лася на те, що НТШ дасть їй в оренду інше помешкання за 350 дол. 
США і 100  зл. місячної пенсії [11, арк.  246]. Щодо призначення 
пенсії вдові В. Гнатюка турбувалися К. Студинський і М. Грушев
ський [11, арк. 214, 247 зв.], однак надії на це майже не було. При
кра ситуація, пов’язана з помешканням, вирішилася, і О. Майков
ська мала змогу винаймати житло за 30 зл. в місяць [11, арк. 251]. 

Матеріальне становище В. Гнатюка у той час було доволі склад
ним. Він прагнув отримати будьякі кошти, щоб вижити. Через 
своїх дітей, переважно дочку Ірину й зятя Василя, намагався зна
йти можливість видавати свої твори за кордоном на таких умовах: 
з тиражу в 5000 примірників вартістю 5–10 кр. кожен мати 5–10 % 
від ціни [19, арк. 11]. На цих умовах В. Гнатюк домовився про пу
блікацію своїх творів з видавцем Фірулком, пробував дізнатися 
про умови друку у видавництвах «Час» і «Всесвіт» [11, арк. 27 зв.]. 

Окрім того, В.  Гнатюк планував публікувати свої твори у 
США, Канаді, однак від видавців навіть відповіді не отримав 
[11, арк.  152], намагався домовитися з Ярославом Оренштай
ном про видання популярних книжок для молоді та селян [11, 
арк. 226]. До літа 1920 року В. Гнатюк підготував для видавниц
тва 9–10 книжок популярного змісту з ілюстраціями (до трьох з 
них – Олени Кульчицької, до інших – Юліана Панькевича). Він 
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планував, що кожна книжка матиме систематизовану підбірку 
текстів усної народної творчості з передмовою [11, арк. 30].

У житті В. Гнатюка був період, коли через складне матеріаль
не становище він змушений був продавати деякі твори зі своєї  
бібліотеки, переважно російські, до Ужгорода [11, арк.  194  а]. 
З часу відправлення книг минуло більше року, а грошей за них 
він так і не отримав. З цього приводу він писав, що «бо то все 
йде бюрократичною дорогою, отже, тягнеся, як циганський ба
тіг» [11, арк. 198 д]. 

Незважаючи на важку хворобу, зайнятість, пошуки можли
востей отримати певні кошти, В. Гнатюк цікавився видавничою 
справою, зокрема «Граматикою» З.  Кузелі. З  цього приводу він 
висловив власну думку щодо вживання галицьких форм слів 
«сей», а не «цей», поміркованого використання українізмів, що 
були тоді модними. У цьому контексті він навів приклад публі
цистичного стилю статей і праць І. Огієнка [11, арк. 37 зв.]. 

Складність ситуації пов’язана з тим, що В. Гнатюк у цей період 
навіть не мав пристойного одягу, незважаючи на свій високий 
науковий статус. Зокрема, у листі до Ірини просить передати для 
нього сюртук і камізельку, залишені сином Юрієм у сестри Лесі 
[11, арк.  20]. Наскільки складним було матеріальне становище 
В. Гнатюка, що його син ходив у позиченому одязі, однак батько 
все ж таки більше дбав про його духовний розвиток і на певну 
незначну суму придбав для нього літературу [11, арк. 44 зв.]. До 
речі, дружина також доношувала речі, що їх передавала дочка 
Ірина. Так, в  одному з листів вона писала, що доношує старий 
плащ, підшитий чорним жакетом, у ньому доволі тепло, але ви
глядає вона, як «київський ізвозчик» [11, арк. 24 зв.].

З вересня 1922 року В. Гнатюк отримував місячну зарплатню 
в розмірі 40 тис. м. [11, арк. 198 а], один виклик лікаря коштував 
50 тис. м. [11, арк. 174]. Від 3 березня 1923 року йому підвищили 
зарплату до 200 тис. м., В. Гнатюк жартував, що такої суми «перед 
війною її не мали президенти і міністри» [11, арк. 198 г]. Однак вар
тість продуктів харчування, порівняно з його зарплатою, була ви
сокою. Наприклад, 1 кг м’яса коштував 36 тис. м., сала – 20 тис. м, 
кави – 54 тис. м., 1 л молока – 100 тис. м. тощо [11, арк. 199]. 

«Літературнонауковий вісник», у  якому працював корек
тором В. Гнатюк, з 1924 року практично не видавався, тому він 
втратив і цей скромний заробіток [11, арк. 226 зв.]. В. Качкан пи
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сав про нього: «Таким прийшов в українське народознавство га
личанин, аби своїми руками підняти на висоти всеєвропейської 
науки такі пласти, що до сили цілим поколінням» [8].

Таким чином, автором досліджено епістолярну спадщину 
В. Гнатюка, зокрема ті листи, які зберігаються в ДАТО, охаракте
ризовано складні побутові умови і матеріальне становище акаде
міка та членів його сім’ї. Ми переконані в тому, що проаналізова
ні неопубліковані архівні матеріали розкривають окремі аспекти 
життя та діяльності В. Гнатюка – визначної постаті української іс
торії, культури й етнографії кінця XIX – середини 20х років XX ст.
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Наталя Мельник 
(Кривий Ріг)

казковиЙ образ москаля:  
соціально-психологіЧні параметри

У статті проведено дослідження традиційного фольклорного образу мос
каля. Його народне трактування склалося під впливом історичних, політич
них, психологічних чинників. 

Зазвичай цей образ постає у фольклорі в двох соціальнопсихологічних 
варіантах: москальсолдат (вояк російської армії, можливо, українець, який 
утратив зв’язок з національною культурною традицією) та москаль – росія
нин за походженням. Українська соціальнопобутова казка відображає ши
року амплітуду народних оцінок цього соціальнопсихологічного типу.

Traditional folklore image of moskal is investigated in the article. Its folk inter
pretation is caused by historical, political and psychological factors. 

Usually this image is represented in two social and psychological variants in 
folklore. He is moskalsoldier (a warrior of the Russian army, or possibly he is 
Ukrainian, who has lost connection with his national cultural tradition) and Mus
covite – Russian in origin. A wide range of people’s assessments of the social and 
psychological type is reflected in Ukrainian social and life fairy tale.

Події українського сьогодення змушують задуматися над 
багатьма проблемами історичного, політичного, соціального 
та психологічного змісту, поновому осмислити події минуло
го та визначити стратегічні шляхи будівництва майбутнього. 
Нині необхідно певним чином «перезавантажити» суспільну 
свідомість у напрямку повернення українцям національної при
томності. Тому дослідження традиційних ціннісних орієнтирів, 
соціальних та психологічних норм, сформованих у процесі істо
ричного розвитку, є саме на часі. Осмислення українцями своєї 
оригінальності, специфічності, усвідомлення відмінностей між 
власними життєвими орієнтирами та принципами життя пред
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ставників інших націй надзвичайно важливі, адже дають змогу 
визначити провідну національну ідею, історичну місію, шлях до 
майбутнього прогресивного розвитку. 

Д.  Чижевський висловив таку думку: «До характеристи
ки національного типу можна йти трьома шляхами. Перший із 
них – це дослідження народної творчості, другий – характерис
тика найбільш “блискучих”, яскравих, виразних історичних епох, 
третій – характеристика найбільш значних, “великих”, видатних 
представників даного народу» [16].

Найяскравіше народні уявлення про соціальнопсихологічні 
особливості представників різних суспільних прошарків вияв
ляються в таких жанрах фольклору, як прислів’я та приказки, 
соціальнопобутові пісні, анекдоти та соціальнопобутові казки. 

Соціальнопобутові (побутові, новелістичні) казки  – масив 
казкової прози, у якому народ художньо осмислює події соціаль
нопобутового змісту та презентує традиційні моральноетичні 
оцінки поведінки персонажів як представників різних прошар
ків українського суспільства в його історичному розвитку. Чи
мало дослідників цього жанру (В. Пропп, В. Гнатюк, Л. Дунаєв
ська, В.  Давидюк, О.  Бріцина, І.  Хланта та  ін.) відзначають, що 
соціальнопобутові казки значно глибші й складніші, ніж це 
може видатися на перший погляд. І річ не лише в розумінні взає
моперехідності, взаємозв’язків творів у межах жанрової системи 
фольклору та умовності будьякої класифікації загалом. Соці
альнопобутова казка зберігає в собі певні соціальнопсихоло
гічні, моральноетичні коди етносу, що свідчать про специфічні 
етнічні та культурологічні особливості українців.

Результати аналізу внутрішніх і зовнішніх виявів україн
ськоросійських відносин знайшли своє втілення в усній народ
ній творчості. Їх можна простежити, звернувшись, зокрема, до 
фольклорного образу москаля.

Відомо, що у «Словнику української мови», укладеному 
Б. Грінченком, наведено 56 значень та форм слова «москаль». Се
ред них: сорт льону, сорт часнику, вид комах, північносхідний 
вітер, вид консервованих оселедців тощо. Найуживаніші зна
чення названої лексеми  – великорос (росіянин) та російський 
солдат. Активного використання в сучасному значенні етнонім 
«москаль» набув у XVII–XVIII  ст., коли українські землі стали 
частиною Російської імперії. Так почали називати солдат росій
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ської армії, які складали окрему соціальну групу. Таким чином з 
етноніма слово «москаль» перетворюється на назву представни
ка певної соціальної групи і означає «солдат», «військовий» [17]. 

Слід зазначити, що в цій студії ми звертаємося до фольклор
них зразків XVIIІ–XIX  ст. Перебування українців у складі ра
дянської тоталітарної держави зумовило появу нових художніх 
модифікацій образу москаля. Тому, на нашу думку, ця тема за
слуговує окремого дослідження. 

Є. Нахлік у студії «Українські фольклорні джерела “Москаля 
чарівника” І.  Котляревського» справедливо зазначає: «У  низці 
українських народних прислів’їв та приказок, анекдотів, казок 
і легенд виявлено критичне ставлення до російського солдата 
(“москаля”) як чужоземного та чужомовного зайди, який хи
трує, принагідно навіть краде і назагал поводиться зарозуміло та 
грубо. У таких творах одбито національну, релігійнокультурну 
й соціальну (професійну) суперечність і психологічну напругу 
між “москалями” та українськими селянами. За часів існування 
радянської імперії такі твори оминалися й замовчувалися, хоча 
раніше, за царизму, їх друкували з дозволу цензури. <...> Появу 
таких прислів’їв та приказок серед українців спричиняв їхній не
втішний досвід довголітнього спілкування та ведення справ з ро
сійськими займанцями та забродами на українській землі» [12]. 

У дослідженні «Національна специфіка української народної 
казки» М. Демедюк констатує: «Москаль в українській народній 
казці виконує функції герояшахрая, що з однаковим умінням 
перемудровує селянина, чорта і навіть Смерть, Бога, святого 
Петра. У  більшості казкових сюжетів для увиразнення образу 
та для передачі мови персонажа оповідачі вживають російську 
лексику чи суржик. Тексти казок рясніють народними паремія
ми, пов’язаними із характеристиками цього персонажа, що під
тверджують його негативну конотацію (“Москаль як не вкраде, 
то йому й дихать важко”)» [5]. 

Образ москаля в українській народній творчості означеного 
періоду складний і неоднозначний. Його трактування продик
товане історичними, політичними, психологічними чинника
ми української історії. Зазвичай цей образ постає у фольклорі у 
двох соціальнопсихологічних варіантах: москаль-солдат, вояк 
російської армії, часто зросійщений українець, та москаль-ро-
сіянин – представник українського соціуму після зруйнування 
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Запорозької Січі. У народних оцінках цих фольклорних типів є 
певні відмінності.

Так, ставлення до першого типу продиктоване народним 
розумінням залежності людини від обставин, усвідомленням 
об’єктивності ситуації, що склалася історично. Ідеться про ре
крутчину та солдатчину, що були запроваджені після зруйну
вання Запорозької Січі. Вони репрезентовані в народній пам’яті 
багатоманітністю сюжетів, образів, мотивів, що й зумовило ви
никнення цілого пласта народної творчості. Москальсолдат, за 
народним розумінням, – нещасна, бездольна, приречена на вічні 
злигодні людина. Мотиви соціальнопобутової лірики солдат
ської тематики переважно трагічні. 

О. Івановська у дослідженні «Суб’єктнообразна система фольк
лору: категоріальний апарат» слушно зауважує: «Суб’єктність 
опозиційної фольклорної моделі “рекрут, москаль  – цивільний 
член громади” вгадується за шляхами подолання конфліктної осо
бистісної ситуації, зафіксованої у соціальнопобутовій ліриці, ба
ладах, анекдотах, звичаєвих нормах, пареміології. Одним із виявів 
суб’єктності в опозиції цивільного та військового соціумів є по
долання конфлікту через співчуття й жаль до лімінальної особи, 
прилученої до особистісно обмеженої групи» [8, с. 14].

Справді, зовнішній вигляд солдата естетично неприйнятний 
для носія традиційної культури і викликає співчуття, адже сим
волізує втрату людиною особистої свободи, примус до непри
родної діяльності:

Оббреїли чорні кудрі
На золотім гребінці.
Оббреїли чорні кудрі
У суботу вранці,
Наділи на того сироту
Ще й московські ранці [13, с. 180].

Народ тонко відчуває психологічні зміни, що відбуваються 
з людиною, котра змушена виживати в чужих і незвичних умо
вах. Тому образ москалясолдата у фольклорі осмислюється як 
уособлення людини, що згрубіла у війську, втративши зв’язки з 
національним, родинним оточенням, і  відповідно з  морально
етичними нормами свого етнічного середовища. Часто москаль 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



109

(колишній земляк) сприймається як аморальна людина, тому з 
ним слід поводитися обережно. Крім того, навіть якщо він по
вернувся зі служби відносно здоровим фізично і морально, то, 
як правило, уже втратив необхідні трудові навички, притаманні 
селянинові, й не зможе пристосуватися до нормального життя.

Другий тип (москаль, що є росіянином за походженням) за
звичай осмислюється фольклорною свідомістю через категорії 
«інший», «чужий». При всій толерантності, притаманній нашому 
народові, терпимості до інших націй, українці постійно відчува
ли цю «відмінність». 

В.  Брехуненко, автор книги «“Братня” навала. Війни Росії 
проти України XII–XXI ст.», зазначає: «Увесь час українці демон
стрували, що сприймають московитів / росіян як цілковито “ін
ших”, а Московію / Росію як чужу незвідану планету. Особливо 
це стало помітно після Переяславської ради 1654 р., коли доти 
епізодичні контакти переросли в тісніші стосунки і вже не тільки 
вище православне духівництво та частина козаків, а й ширший 
загал українського суспільства отримав змогу роздивитися мос
ковитів зблизька» [2, с. 9–10].

Цей фольклорний тип москаля репрезентовано багатоманіт
ністю варіантів: москаль-ворог, з яким воюють козаки (хитрий, 
зрадливий і підступний); москаль-командир у царській армії та 
москаль-солдат, який квартирує в селянській родині. Вони мар
ковані підкреслено негативно. Народне ставлення до москаля 
яскраво репрезентоване в прислів’ях та приказках: «Москаль не 
свій брат, не пожалує»; «З Москалем дружи, а камінь за пазухою 
держи» [14, с. 76]; «Старість не радість, а Москаль не брат» [14, 
с. 70]; «Москалики, соколики, поз’їдали ви наші волики, а як вер
нетесь здорови, то поїсте и корови»; «Для того і вуланчики, щоб 
запірала чуланчики» [14, с. 76]; «Мабуть москаль тоді красти пе
рестане, як чорт молиться Богу стане»; «На вовка помовка, а мос
каль кобилу вкрав»; «Казав москаль право, та й збрехав браво» 
[14, с. 7]; «У йому стільки віри, як в москалеві правди» [14, с.708]; 
«На гроша муниції, на десять амбиції» [14, с. 77]; «Москаль ли
ком чваницця й кожному під ніс з ним пхаєцця» [14, с. 7].

Цікаво, що прислів’я та приказки, які вирізняються лаконіч
ністю та місткістю, ілюструють категоричність народних оці
нок психологічних, моральноетичних рис москаля. Проте інші 
жанри презентують обережніше ставлення до цього соціально 
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психологічного типу. О.  Воропай пояснює це так: «Як відомо, 
у  XVIIIму  столітті, а  особливо після поразки під Полтавою 
року 1709, на Україні були “постої” російських військ, що дуже 
допікали нашому населенню. Хоч населення москалями було не
задоволене, все  ж у Сокиренському вертепі ми не зустрічаємо 
такого гостро негативного ставлення персонажів до москаля, як 
до поляка. Це, очевидно, тому, що москалі, як окупанти України, 
могли контролювати публічні виступи. Крім того, відігравали 
тут певну ролю і віросповідні мотиви» [3, с. 85].

Таку ж обережність часто демонструє соціальнопобуто
ва казка, що містить великий масив творів про хитрого та ви
нахідливого москалясолдата. Побутує чимало варіантів казок, 
у  яких москальсолдат виманює у баби необхідні для приготу
вання юшки продукти. Народ пояснює таку поведінку досить 
просто: «Солдатики хитрі на всякі видумки, бо голод не тітка» 
[15, с. 598]. У казці «Солдат борщ солить», крім хитрості, народ 
наділяє солдата такими рисами, як вередливість та непорядність: 
наївшись борщу, він користується довірливістю баби і продає їй 
нібито чарівну ложку за сто карбованців [9, с. 292].

Казка «Солдат та сповіді» репрезентує образ москалясолдата 
як аморальної людини, яка не має нічого святого: «Сповідаєть
ся солдат і чує, що у батюшки часи дзеленькають. Він взяв та й 
украв їх» [9, с. 291].

У казці «Як солдат сповідався» москаль не лише краде в оселі 
священика їжу, побутові та обрядові речі, але й під час сповіді 
подає свої вчинки як такі, що ґрунтуються на глибокій духовнос
ті. Так, укравши шматок солонини, що варився в горосі, москаль 
говорить, що «вийняв з попового гороху свиню», вкравши вов
че хутро, повідомляє про те, що «відігнав від попушки вовків», 
а  знявши шапочку, котра висіла біля образа святого Миколая, 
каже, що «перед святим Николаєм зняв шапочку» [11, с.  273]. 
Після сповіді москаль витягає з кишені священика ще гроші й 
табакерку. Такі вчинки та їх трактування москалем виглядають 
особливо цинічно й свідчать про крайню міру аморальності 
москаля. 

У казці «Москаль у пеклі» ідеться про те, як після смерті він 
не може знайти собі спокою навіть у пеклі: «Був собі одставний 
москаль, і пішов він на той світ. Ходитьходить – ніде йому нема 
пристання» [7, с. 349]. Чорти даремно намагаються позбавитися 
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москаля. Цікаво, що баба, яка спостерігає за ситуацією, вирішує 
допомогти саме нечистим, а не людині. Вона радить здерти шкіру 
з собаки, зробити барабан і під його бій викликати москаля. Той 
радіє звістці про військовий похід і залишає пекло. 

Москаль у цьому творі осмислюється як досить примітивна 
істота, яку не цікавлять причини війни. Він – гвинтик держав
ної машини, готовий покірно виконувати накази, позбавлений 
ідеа лів, цілей, моральноетичних принципів. При цьому персо
наж казки змальований як людина, здатна виживати в будьяких 
умовах і наділена умінням пристосовуватися до всього. У нього 
повністю відсутні прив’язаності до певних традиційних ціннос
тей: Батьківщини, моральноетичних норм тощо. Він просто шу
кає місце, де йому буде найзручніше. Казка завершується слова
ми: «Та й пішов собі дальше, лучче шукати» [7, с. 350].

Злодійкуватість москаля, його винахідливість у досягненні 
низької мети презентовані в соціальнопобутовій казці числен
ними варіантами. У казці «Вкрадений кожух» москаль не лише 
не гербує жодними засобами, щоб надурити бабу («Бабушка! Що 
мені привиділося?! Вже рік минув, як я свою маму поховав, а як 
глипнув на вас, то аккурат моя мамка така була, як ви»), але й ра
зом зі своїми помічниками знущається на жінкою, приспівуючи: 
«Бабушка гоцки тне та не знає, кожух де. Прийшов солдат, гопа
галдат, узяв кожух під плащ, тепер бабушка в плач» [11, с. 275].

Отже, численні й тривалі порушення представниками назва
ного прошарку соціальних і психологічних норм українського 
етносу, його традиційних цінностей логічно зумовили форму
вання у фольклорній свідомості етнічних стереотипів щодо мос
каля. Як правило, цей соціальнопсихологічний тип маркований 
підкреслено негативно.

Ми цілком погоджуємося з думкою А. Бароніна: «Стереотип
ний образ конкретної етнічної групи, що існує в масовій свідо
мості, завжди відображає характер взаємовідношення з цією 
групою. Найбільшу ворожість викликають, однак, ті етнічні 
спільності, які через об’єктивні історичні причини виявилися 
колись ворожими, а  в результаті й зараз сприймаються як по
тенційно небезпечні та наділяються негативними властивостя
ми. Таким чином, етнічні конфлікти завжди пов’язані з якимись 
соціально гострими, сучасними чи такими, що мали місце в по
передній історії, протиріччями» [1, с. 112].
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Таке трактування образу москаля у фольклорі не є свідченням 
національної нетерпимості українців; найімовірніше, це резуль
тат глибокого аналізу поведінки людини (представника певного 
суспільного прошарку), що зумовлена соціальнопсихологічними 
чинниками. Ми погоджуємося з думкою Г. Гачева: «Багатоваріант
ність народів та їх культур – це скарб людства. Подібно до того, як 
у симфонічному оркестрі кожний інструмент має свій тембр, так 
і кожний народ наділений особливим талантом бачити світ і тво
рити речі таким чином, який не притаманний народовісусідові. 
Отже, народи на планеті доповнюють один одного, і нам необхід
но не просто мати терпимість, толерантність до відмінностей між 
народами та їх культурами, але відчувати до них любов так само, 
як ми поважаємо розподіл праці у виробництві» [4].

Наш народ завжди був і є відкритим для спілкування, обміну 
традиціями, творчої співпраці. Водночас він абсолютно справед
ливо вимагає поваги до себе, своєї культури, не терпить насиль
ства, зверхності, хитрості, пристосуванства. Саме в цій націо
нальній концепції слід шукати витоки народного ставлення до 
москалясолдата, що яскраво репрезентовані у фольклорі.
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ремінісценції первісного культу оленя  
у Фольклорі україни  

і центральної та схіДної європи

Стаття присвячена ремінісценціям перехідних обрядів культу оленя ста
родавніх мисливців Європи, які збереглися у фольклорі українців та сусідніх 
народів. 

The article is dedicated to the reminiscences of the transitional rituals of the 
deer cult among the ancient hunters of Europe, remained in the folklore of Ukrai
nians and neighboring nations.

В українському фольклорі, так само як і у фольклорі деяких 
сусідніх народів, збереглися ремінісценції культу оленя, який іс
нував у мисливців на північного та благородного оленя, почина
ючи з фінального палеоліту, і набув максимального розвитку в 
мезоліті та неоліті Північної Євразії [14]. Дослідити пережитки 
культу у фольклорі сучасних народів можна лише із залученням 
етнографічних та археологічних свідоцтв культу в мисливців 
на оленя.

Фольклорні мотиви України, Румунії та Молдови, у яких фі
гурує олень згадувалися в роботах Л. Виноградової, А. Поручіча, 
М. Гімбутас, О. Найдена, Л. Антохі. Міфологічні свідоцтва куль
ту оленя в Північній Євразії розглядалися в роботах В. Чарно
луського, О. Окладнікова, Т. Бернштам. Археологи О. Окладні
ков, В. Равдонікас, А. Лахелма, Дж. Коулс та інші вивчали прояви 
культу оленя в наскельному живописі, зокрема, зображення чов
нів із головою лося.

У своїй статті ми пропонуємо розглянути два найбільш поши
рених мотиви, які зустрічаються в українців, румун, молдаван та 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



115

інших народів Східної та Центральної Європи. Це мотив оленя, 
що пливе по морю з колискою на рогах, у якій лежить панна (або 
пан) й мотив будівлі з кісток оленя.

Для початку розглянемо сюжет про оленя, який пливе річкою 
або морем і несе на рогах дівчину або чоловіка, який зустрічаєть
ся в українських піснях.

«Ой ізза гори, зза зеленої, Річка виплива, плавіння несе. Й в 
тім плавінні сивий оленю, Йому на ріжках хитайколиска, Й а в 
тій колисці гречная панна» [15, с.  183−185]. Ще один подібний 
сюжет, у якому на рогах оленя знаходиться тарілка, а на ній – чо
ловік: «Дунай висихав, зіллям заростав Дивнеє звіря спасає зілля. 
Спасає зілля сивий оленець, На тім олені – 50 ріжків, 50 ріжків – 
один тарелець, На тім тарельці ...чемний молодець...». [15, с. 180]

Мотив рогатої тварини, яка пливе по морю / річці і несе на 
рогах дівчину, добре відомий у Румунії. Переважно такою твари
ною є бик або тур, які відіграють роль культових тварин у зем
леробських суспільствах. Однак, у  південнозахідних регіонах 
та румунських Карпатах зустрічаються більш архаїчні варіанти, 
у яких дівчина лежить на рогах оленя [28, p. 18].

Серед науківців поширена думка, що мотив подорожуван
ня водою вказує на перехід із світу живих до світу мертвих [15, 
с. 183−185, 5]. Ми пропонуємо прослідкувати витоки цього сюже
ту в етнографічних та археологічних джерелах Північної Євразії.

Існує загальновідоме традиційне уявлення про воду як кор
дон між світами [1; 5; 23, с. 78; 13]. У лопарському міфі світ лю
дей відокремлює від світу тварин кривава ріка, де хвилі з легенів, 
а каміння – печінки [23].

Концепт човна як транспорт для перевезення душ померлих 
до потойбічного світу в ідеології стародавнього світу є сталим і 
поширеним від Північної Європи до ПівденноСхідної Азії та від 
Єгипту та Гобустану [2; 17; 18; 21; 22]. За етнографічними дже
релами, у багатьох народів Східної Азії та Океанії після смерті 
людей ховали в зооморфних човнах, спускаючи їх на воду або 
затоплюючи [18, 22]. 

Одним із найважливіших сюжетів мистецтва неоліту доби 
бронзи Півночі Європи є «човен» з форштевнем у формі голови 
лося. У  світлі загальноприйнятої інтерпретації зображень чов
нів, як транспорту до світу мертвих, лосеголові човни мають роз
глядатися у світлі архетипу оленя / лося − провідника до іншого 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



116

світу, що існував у світогляді давнього населення на теренах Єв
разії від мезоліту до середньовіччя. Археологічні матеріали до
зволяють простежити матеріальні прояви цих ідей у поховаль
ному обряді. Поховання людей із знаками оленя (оленячими 
рогами або лосеголовими жезлами) у човнах підтверджують іс
нування в давнього населення Європи «шаманів», які слугували 
медіаторами між світами [14, с. 199, 220].

Зображення лосеголових човнів найчастіше зустрічаються в 
Скандинавії, на Півночі Росії, Сибіру та на Чукотці. [24, p. 130, 
fig. 1, р. 135, fig. 7]. Докладніший аналіз зображень виявляє, що 
деякі човни мають по дві «голови», іноді знизу є відростки, схожі 
на лосячі ноги, та / або «хвости» (рис. 1, 2, 3). В окремих випадках 
човни накладаються на голови лося, що надає їм подібності до 
рогів (рис. 1, 2) [27, p. 359; 29, p. 8, аbb. 3]. Подібні поєднання чов
на та семантично важливих частин лося зустрічаються також на 
американському континенті [24, с. 139], що свідчить про давність 
походження цього явища.

Є декілька інтерпретацій семантики лосеподібних човнів. До
слідник наскельних зображень Скандинавії О. Альмгрен по в’я
зу вав човни з солярним культом, культом плодючості і, відповід
но, з культом бога, що вмирає та воскресає [за 21]. В. Равдонікас, 
зосередивши увагу, зокрема, на зображеннях Карелії, запропо
нував семантичну формулу «оленьсонцечовен», яка символізує 
перевезення людей до світу мертвих. Дослідник вбачав зв’язок 
цих зображень із «сонячними човнами» давнього Єгипту [21, 
с.  28−29]. О.  Окладніков в інтерпретації сибірських «човнів» 
притримується версії про плавання душ померлих до загроб
ного світу. Він доповнює її етнографічними даними про оленя 
як мешканця нижнього світу в народів Сибіру [17, с. 103−104]. 
А. Лахелма вважає, що лосеголові човни є засобом переміщен
ня шамана між світами [27, р.  359−361]. Утім, усіх дослідників 
об’єднує переконання, що «човни» мають ритуальне значення. 

Щоб зрозуміти сенс зображень лосеподібних човнів, ми про
понуємо звернутися до міфології. У міфах багатьох народів Пів
нічної Євразії олень виконував функції володаря нижнього світу. 
В епосі кетів існують оповіді про лосеподібних помічників злого 
жіночого божества Хосядам, пов’язаних з образом «ріки мерт
вих» [16, с. 292]. В евенкійській міфології фігурує дух нижнього 
світу калір, який уявляється в образі дикого оленясамця [3, с. 75]. 
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У міфології алтайців присутній гігантський марал, що мешкає в 
глибині озера, що символізує світовий океан [16, с. 293]. Химер
ний лось підземного світу в індіанських легендах стоїть у річці й 
ковтає кожного, хто спускається цією рікою [16, с. 293, 294]. 

Вірогідно, образ «підземного оленя» з розвитком міфологіч
них уявлень набрав рис провідника до «іншого світу». На нього 
накладається мотив «човна мертвих» з  аналогічною функцією. 
Надзвичайно широкий ареал мотиву «човенлось» дає підстави 
припускати, що походження його припадає ще на час заселення 
Америки, тобто фінальний палеоліт. Про давній час появи цьо
го міфологічного мотиву побічно свідчить наявність його в на
скельному мистецтві Кореї [26, c. 235].

На нашу думку, «човен» з більш чи менш вираженими рисами 
лося / оленя є синкретичним міфічним образом, який відігравав 
роль посередника між світами [14, с. 138]. Детальне зображення 
не лише лосячої голови з рогами та сережкою, але й хвоста вка
зує на те, що зображується саме міфічне створіння «човенлось», 
а не човен, прикрашений лосячим форштевнем. На окрему увагу 
заслуговують поєднання зображень човнів із рогатими людьми 
та солярних знаків (рис. 1, 2; 2). Вочевидь, ці петрогліфи зобра
жують міфічну подорож до потойбічного світу людей, які після 
смерті набули зооморфного вигляду.

Отже, сюжет, який набув надзвичайно широкого розповсю
дження в наступні епохи, вказує на уявлення про міфічну син
кретичну істоту «човенлось», що забезпечує контакт між світом 
живих та світом мертвих (17, с. 103−104; 27, p. 359−362). Перепра
ва через водойму, яка слугує кордоном між світами, відбувалася 
під керівництвом шамана. Імовірно, давні мисливці зображува
ли шаманів у вигляді людей із лосячими жезлами в човнах. По
ховання людей з оленячими рогами або лосеголовими жезлами, 
очевидно, підтверджують існування таких персон у мезолітич
ногонеолітичного населення Євразії (14, c. 199, 220]. 

Розглянемо інший, не менш важливий сюжет, який зустрі
чається на теренах Східної та Центральної Європи. Найбільш 
цікаво, на наш погляд, він представлений у румунській колінді. 
В основі сюжету також перебуває олень, що пливе із люлькою на 
рогах. Дівчина, яка лежить у люльці, просить братів вбити оле
ня, з його решток збудувати хату і приготувати весільну учту з 
його м’яса [28, с. 126]. Мотив будівлі з кісток оленя так само по

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



118

ширений в українському та молдавському фольклорі: «Шкурами 
його хати повкривав. З його ребер білі палати звів. Із його м’яса 
справив весілля. Із його рогів келихи зробив» [4, с. 27]. І в пер
шому, і в другому випадках будівля з решток оленя пов’язана з 
весіллям.

У деяких піснях шкурою й рогами жертовного оленя марку
ється приміщення: «– Ой то ж я знаю, чого я шум’ю, Бо в мені є 
чудноє звіря, Чудноє звіря, сиве оленя, В того оленя сімдесят ро
гів. Там ти мене ймеш, там ти мене вб’єш! Здоймеш із мене сиву 
шубоньку, Сиву шубоньку, та й і роженьки, Та й і роженьки, та 
й пароженьки. Приб’єш роженьки в новій світлоньці, А паро-
женьки й а в пекароньці». [15, c. 183].

На нашу думку, будівля з оленячих кісток та шкури в піснях 
народів Центральної та Східної Європи є ремінісценцією ідеї зо
оморфної будівлі для проведення вікових ініціацій (хатазвір за 
В. Проппом). Краще зрозуміти сутність цього мотиву допоможуть 
матеріали міфології саамів (лопарів), мешканців Півночі Європи, 
у яких зберігся найдавніший мисливський цикл міфів про мянда
шів – людейоленів. Головний персонаж циклу – Мяндашпарнь, 
культурний герой лопарів, який навчив мисливців полювати на 
оленів і сформулював основні мисливські закони. Переходи ге
роя між світами відбуваються під час найважливіших життєвих 
циклів, які відзначаються «перехідними обрядами»  – ініціація, 
шлюб, смерть. В одному з міфів про Мяндаша перехід зі світу тва
рин до світу людей супроводжується будуванням житла з кісток 
та шкури оленя: «Вот, мати, будем жить в веже из оленьих шкур: 
порогом будет звено шейных позвонков, доски крыши – из ребер, 
опоры – ноги оленя, а чистое место – хребетной костью обложим, 
а камни очага пусть будут, как печени, гладки. Перевернулся – че
ловеческий облик принял» [23, с. 55]. Коли олень зайшов у житло, 
набув риси людини – тобто, перейшов до світу людей. Імовірно, 
йдеться про зооморфну будівлю, де проводилися обряди вікових 
ініціацій, тобто переходу до статусу дорослих [14, с. 46−47]. Зоо
морфна будівля є знаком тотемної тварини. 

Другою подією, яка символізує перехід з тваринного світу до 
людського, є момент шлюбу з жінкою, який теж відбувається в 
зооморфній вежі: «Большой Шардун тоже в вежу вошел  − тут 
уж он не оленем, а человеком обернулся... Ну, отужинали и спать 
повалились» [23, с. 37]. 
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Таким чином, будівля з частин оленя символізує зооморфне 
приміщення, у  якому відбувалися ініціації. У  нганасанів, тав
гійців та чукчів будівля для проведення обрядів маркувалася 
кров’ю або жиром оленя зсередини, і на стелю чіплявся череп з 
рогами [19, с. 77; 12, 7, с. 76]. У нганасанів члени роду проповза
ли під воротами, вкритими оленячою шкурою [9, с. 9−13]. Такий 
обряд ми інтерпретуємо як елемент ініціації. 

У  деяких варіантах українських пісень фігурує терем, збудо
ваний на рогах оленя: «Не угинайся буковий мосте, Через тебе 
ідуть тури і єлені, На тих єленях високий терем, А в тім теремі 
красная панна Шилавишивала отцу кошулю» (8). «Ой ти оленю 
дев’ятирогий, То й на десятім терем збудован. Й а в тім теремі нова 
світлиця, Й а в тій світлиці гречний пан сидить» [15, с. 180]. Терем 
на оленячих рогах, на наш погляд, символізує зооморфну будівлю. 
Її призначення допоможуть прояснити фольклорні мотиви сусід
ніх народів. У  литовських обрядових піснях, пов’язаних із сон
цестоянням (і можливо, часом вікових ініціацій), фігурує олень з 
дев’ятьма рогами. Він мав десятий ріг, у якому знаходилася хата, 
а в ній грали музики та танцювала молодь [30, p. 49]. У сербській 
молитві «Нежиту» героя послали ввійти в голову оленя, щоб він 
став «добрим і терплячим, як олень» [6, с. 36]. Імовірно, в обох 
випадках йдеться про вікові ініціації. Також ініціації надавали 
право на шлюбні відносини. Тому наведені сюжети могли мати 
елементи як поховальних, так і шлюбних обрядів.

Таким чином, в українському фольклорі, так само як у фоль
клорі сусідніх народів, переплетені ремінісценції давніх мислив
ських вірувань, які з’явилися в часи мезоліту та неоліту, коли 
олень відігравав надзвичайно важливу роль в економіці північ
ної Євразії. Пережитками культу оленя є, зокрема, такі фоль
клорні мотиви: олень як перевізник через водний кордон між 
світами; та будування зооморфних споруд з решток оленя. За
лучення етнографічних даних народів півночі, у яких зберегли
ся елементи міфоритуального комплексу мисливців на оленя та 
археологічних матеріалів з території Півночі Євразії, дозволяють 
винайти витоки цих уявлень.

У багатьох народів північної Європи та Сибіру, які донедавна 
займалися полюванням на оленя, збереглися пережитки пере
хідних обрядів. В основі цих обрядів лежить уявлення про по
глинання людини тотемною твариною (оленем). Під час обрядів 
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ініціацій сакральній будівлі, де відбувалася церемонія, надава
лись зооморфні риси: споруда змащувалася зсередини оленячою 
кров’ю, оздоблювалася оленячими рогами та шкурою. Неофіти, 
які перебували в зооморфній будівлі, уявляли, що вони перебу
вають у нутрощах тотемного предка й «набували» його містич
них здібностей. Мотиви будівлі з решток оленя зафіксовано у 
міфології та фольклорі багатьох народів Євразії. 

Поховальні обряди також включали віртуальне поглинання 
небіжчика тотемною твариною й набуття ним зооморфного ви
гляду при переході до світу мертвих / тварин. Змащування оле
нячою кров’ю, обгортання в шкуру або обкладання небіжчика 
м’ясом оленя, на наш погляд, є актуалізацією міфу про перебу
вання людини в тілі тотемної тварини, яке мало за мету при
лучення до цієї тварини, так само як люди «причащалися» до 
тотему, поїдаючи його м’ясо. Надання небіжчику рис оленя сим
волізувало прийняття ним зооморфного вигляду й забезпечення 
його відродження в потойбічному світі.

Коріння цих уявлень сягають кам’яної доби. У часи мезоліту
неоліту на прибережних територіях півночі Європи та Азії образ 
тотемного оленя / лося накладається на архетип човна, як тран
спортного засобу для перевезення людей до іншого світу. Злиття 
двох іконографічних сюжетів призвело до появи образу фантас
тичної істоти, що поєднує риси човна та лося. Концепт лосячов
на надзвичайно поширений у Північній Європі, Північній Азії, 
зустрічається в Кореї та в Північній Америці. 

Отже, у фольклорі українців та етнічно близьких до них на
родів (молдован, румун, сербів, литовців та інших) збереглися 
згадки про перехідні обряди стародавніх мисливців на оленя, які 
мешкали на території Європи в кам’яну добу. 
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Рис. 1. Зображення човнів з головою лося в наскельному мистецтві ме
золіту – доби бронзи Скандинавії та Півночі Росії : 1. – Альта (за Klem, 2010, 
p. 55–67); 2. – пам’ятки Фінляндії (за Lahelma, 2005, р. 359–362); 3. – Онезьське 
озеро (за Равдоникас, 1937, с. 29, рис. 20, 21).

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



122

Рис. 2. Зображення човнів, оленів / лосів та «шаманів» у наскельному мис
тецтві Сибіру: 1. – Басинай, неоліт (за Дэвлет, 2005 с. 29, рис. 33); 2. – Томь, 
неоліт (за Дэвлет, 2005, с. 47, рис. 57); 3. – Шишкіно (за Елинек, 1982, с. 486).
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Оксана Тиховська 
(Ужгород)

психоаналітиЧниЙ аспект  
ДемонологіЧних образів  
у міФології закарпаття 

У статті проаналізовано специфічні для Карпатського регіону демоноло
гічні образи крізь призму психоаналізу. На основі етнографічних розвідок 
Ф. Потушняка, опублікованих у 30–40х роках ХХ ст. в періодичних видан
нях Закарпаття, розглянуто психологічне підґрунтя образів лісовика, упиря, 
шаркані, чорта. Образи демонів трактуються як уособлення архетипу нега
тивної Тіні, персоніфікації страхів та фобій людства перед незрозумілими 
явищами природи та темною стороною власне людського «Я».

Demonological images, peculiar for Carpathian region, are analyzed in the 
article in the scopes of psychoanalysis. Psychological principles of the images of 
fo rester, vampire, sharkani (dragon), devil are considered on the basis of ethno
graphical works by F.  Potushniak published in the periodicals of Transcarpathia 
in the 1930s–1940s. Demons images are treated as the personification of negative 
Shade archetype, fears and phobias of mankind before the unintelligible nature 
phenomena and dark side of human Me.

В українській міфології Закарпаття існує багато цікавих уяв
лень про персоніфіковані образи духів природи та демонів. Ві
рування в демонічних істот, за цілком слушним спостереженням 
закарпатського етнографа Ф. Потушняка, «є відголоском найдав
ніших поглядів на світ і на людину <…> Психологічне підґрунтя 
їх таке: все те, що збуджує наші почуття, а  відповідно й афекти 
страху, надії, любові, ворожнечі, бажань і т. д. – все це втілюється 
перед нами у формі живих істот (Вундт). Або, як казав Гете: лю
дина шукає для всього, що в неї вклала природа, образ у зовніш
ньому світі» [6, с. 3]. Тож візуалізований в образі демона страх 
позбувається своєї невизначеності, його загрозлива сила уявля
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ється слабшою. Образ демона вбирає в себе частину рис та влас
тивостей, притаманних людині, а  це, з психологічної точки зору, 
сприяє послабленню емоційночуттєвої напруженості. Об’єктом 
метафоричного переосмислення для наших предків були й лю
дина, і весь навколишній світ, властивостей якого вони не могли 
пояснити: «Не тільки із загадкових явищ в оточуючому світі, але 
і з душевних станів свого я вона  [людина – О. Т.] творить лю
диноподібний образ і ставить його як духовну, безтілесну істоту 
у зовнішній світ, надаючи йому характеру і властивостей свого 
я»  [6, с.  3]. Поруч з безтілесними демонічними істотами сфор
мувалося уявлення про матеріально видимих істот: зооморфних, 
тератоморфних та антропоморфних. 

На думку К.Г. Юнга та його послідовників, джерелом диво
вижних образів і сюжетів у міфології є кошмарні сновидіння та 
породжені несвідомим страхи та фобії, котрі згодом переказу
валися, вражаючи уяву чергового реципієнта, і в такий спосіб, 
зазнаючи певного шліфування, міцно укорінилися в народ
ній свідомості. Персоніфіковане в міфології народів світу зло є 
об’єктивацією архетипу Тіні, але не просто Тіні, а   колективної 
Тіні людства – це такі собі узагальнені образи страхів, фобій, не
врозів, які потенційно присутні у психіці всіх людей Землі. Як 
слушно відзначила М.Л. фон Франц, «Тінь – це просто “міфо
логічна” назва для всього, що існує всередині нас і не доступне 
нашому прямому усвідомленню» [10, c. 9]. А, як відомо з праць 
К.Г. Юнга, Тінь – це друге «Я» людини, її alter-ego, котре може 
бути проявом її світлої або темної сутності (позитивна й нега
тивна Тінь) [12]. 

Однак слід зауважити, що появі уявлень про демонів переду
вав процес самоідентифікації людини у світі, спочатку сформу
валися вірування про душу, її сутність та сакральний зміст: «Уяв
лення про душу є первинним. І тільки після того, як людина мала 
вже деяке уявлення про свою душу і відрізняла її від зовнішнього 
світу, котрий ставив перед нею деякі питання про себе, – люди
на створила світ демонів»  [6, с.  3]. Відповідно, спостереження 
за явищами природи й прагнення пояснити трагічні / незрозу
мілі події у власному житті, а також психологічні процеси, по
роджені страхом перед невідомістю, стали передумовою появи 
вірувань у різних демонічних істот: «уявлення про демонів утво
рилося із поєднання сприйняття зовнішнього світу з внутріш
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нім духовним станом людини. Але зовнішній світ уявлявся нею 
як жива істота, і все навколо набувало властивостей людського 
я, що прагне мислити і відчувати, як вона. Між об’єктивним і 
суб’єктивним створюється вузька аналогія. Тому людині стає 
легко одухотворювати оточуючий її світ»  [6, с.  3]. Очевидно, 
процес одухотворення непізнаного світу природи був тривалим, 
і поступово з’являлися нові персонажі, котрі робили природу 
більш зрозумілою для наших прапредків.

На Закарпатті поширене уявлення про дводушників – людей, 
у тілі яких можуть співіснувати добра й зла душа. «Коли помре 
дводушник, його чиста душа йде “там, де собі заслужить”. Душа 
нечиста стає “упирем”. Затримується подекуди в гробі, інколи в 
різних недоступних місцях, над водами, в хащах, пустинях і т. д. 
Є дуже злим. Кого зловить – виссе кров, уб’є, втопить. Має велику 
силу робити людям шкоду, в основному під час слабкого і нового 
місяця, від 9 години до першого співу півнів. Інколи нападає за
раз після смерті на людину і худобу, а  передовсім на малих дітей. 
Тоді починається сильне вимирання людей і худоби. Робить це 
тоді, коли їй після смерті не “баяли”. Вривається до будинків і по
волі висмоктує кров з людини, яка в наслідок цього помирає» [2, 
с. 40]. Отже, упир уявляється на Закарпатті як блукаюча демоніч
на душа дводушника, котра не може подолати межі між світом 
живих і світом мертвих. Як давнє язичницьке божество, упир ви
магає вшанування з боку людей (щоб йому «баяли»), не отримую
чи бажаного, – жорстоко мстить. У зв’язку з цим, виникає повір’я, 
що нібито, утративши зв’язок з «чистою» душею, демонічна сила 
упиря зростає, він стає уособленням персоніфікованої смерті.

Народна уява малює широкий діапазон злодіянь упиря – він 
прагне позбавити життя не тільки людей, але й тварин. Кров є 
ознакою життя, а  оскільки дводушник, утративши чисту душу, 
позбувся життя, він воліє своєрідної «компенсації», прилучення 
до життя через висмоктування крові з живих організмів. Згідно 
з записами Ф. Потушняка, «деякі “упирі” вибирають собі для по
живи певних звірят, напр., рогату худобу, свиней і т. д., які вна
слідок цього вимирають в цілому селі» [2, с. 40]. Прагнення упиря 
прилучитися до життя проявляється не тільки через висмокту
вання крові з людей і тварин, але й через періодичні зустрічі зі 
своєю колишньою жінкою: «він часто приходить і до своєї живої 
жінки, говорить з нею, вона вважається у нас відьмою» [2, с. 40]. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



128

На Закарпатті існують уявлення про декілька різновидів упи
рів, залежно від того, де який з них перебуває. Наприклад, лісо
вий упир «живе в лісі й тут нападає на людей вночі і в полудень. 
Уявляють його, як високого, сухого чоловіка, з червоними злими 
очима. У руках має кістку з людського стегна, яку гризе, аж лі
сом йде гомін. Уночі приходить до людських будинків і ту кістку 
кидає у вогонь, який розлітається на всі боки. Курить люльку, 
в якій світиться велика розжарена вуглина. Завдяки цьому вночі 
його можуть помітити мандрівники далеко в лісі. Хто його по
бачить, звичайно німіє»  [2, с.  41]. Лісовий упир асоціюється з 
вогнем (оскільки кидає кістки жертв у полум’я, курить люльку 
з великою вуглиною…). А одним із символічних значень вогню 
в міфології є трансформація, переродження, тому кістку, кину
ту упирем в полум’я, можна інтерпретувати як метафоричне 
прагнення подолати межу життя й смерті, як персоніфіковану 
мрію потрапити в потойбіччя. Тож така кістка є проекцією само
го упиря, його бажання залишити світ людей – бути спаленим 
(адже в перекладі з індоєвропейської мови «упир» означає «не
спалений»). Однак можливою є й інша інтерпретація. За спосте
реженням К.П.  Естес, кістки в «міфах та казках символізують 
незнищенну душудух» [11, с. 44]. У такому контексті кістка, ки
нута упирем у вогнище, може асоціюватися з прагненням демо
нічної сутності в людині (негативної Тіні) зруйнувати душу, яка 
втрачає зв’язок з нею після фізичної смерті людського тіла.

Ф.  Потушняк окреслює ще кілька рис, притаманних образу 
лісового упиря: парування з босорканями, прагнення налякати 
людей своїми діями. Вони «виють, кидають кістками або несуть 
разом із відьмами над будинком колоди і погрожують кинути їх 
в долину» [2, с. 41].

Згідно з народними віруваннями, якщо тіло упиря «в гро
бі розрубати, воно буде свіже і з нього бризне кров. Та нечиста 
душа за допомогою випитої крові, немов би зматеріалізувала
ся» [2, с. 41]. Тому боролися з цим демоном не тільки з допомо
гою осикового кілка, забитого в серце, чи срібною кулею, але й 
випусканням крові. Утративши кров своїх жертв, упир нібито 
позбувається своєї надприродної сили, і його можна «перемогти 
в боротьбі, якщо хоч трішечки випустити з нього крові» [2, с. 41].

На Закарпатті існують перекази про водяних упирів, котрі 
вважаються найстрашнішими. Ними стають ті «дводушники, що 
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утопилися» [2, с. 41]. Водяний упир подібний своєю семантикою 
до водяника та русалок: «Він тільки і чекає на людей, щоби їх схо
пити і затягнути до води. Навіть в самий полудень інколи пливе 
як труп вниз по воді. У темні ночі сидить над берегом річки або 
бігає берегом і виє страшним голосом. Його найбільше бояться, 
бо його сила незвичайна і йому не можна завадити, коли він хоче 
когось згубити. Потім, протягом кількох днів жертву з’їдає» [2, 
с.  41]. Однак якщо русалками стають звичайні утоплені дівча
та, то водяними упирями  – чоловікидводушники. На відміну 
від упиря лісового, водяний з’їдає труп людини, а   не випиває 
її кров. Метафорично – він не прагне увібрати в себе чуже жит
тя через випиту кров, а  навпаки – через поїдання мертвого тіла 
умовно прилучається до потойбіччя. 

Отже, образ упиря асоціюється зі смертю та диференціацією 
змісту несвідомого  – відокремленням добра й зла, праведної й 
демонічної душі. У  такий спосіб метафорично утверджується 
ідея спасіння навіть великого злочинця, оскільки за заподіяне 
ним зло відповідатиме його темне єство – Тінь (демонічна душа 
дводушника), залишившись на межі світів або ж потрапивши 
у світ грішників, тоді як інша (власне людська) душа має шанс 
опинитися після смерті тіла туди, «де собі заслужила». З  іншо
го боку, уявлення про упиря могло виникнути внаслідок страху 
перед можливою безкінечністю зла, котре нібито не зникало на
віть після смерті дводушника й продовжувало втручатися в жит
тя людей. Щоб асимілювати такий страх, народна уява створила 
антропоморфний образ упиря, а  тоді окреслила способи його 
знищення. На відміну від абстрактного ворога, жахіття, видиме, 
персоніфіковане зло можна перемогти. 

Ще одним демонологічним (тератоморміфічним) образом у 
міфології Закарпаття є «шаркань – це велика змія з 12 головами, 
з вуст яких іде полум’я. Вона виростає зі змії, яка живе десь у 
великій пустелі, де її ніщо “зустріти” не може. Протягом семи ро
ків в неї виростає 12 голів» [2, с. 41]. Шаркань має дві тваринні 
іпостасі: одну – звичайну, іншу – демонічну, тому може трактува
тися як дводушник та персоніфікація архетипу негативної Тіні. 
Її страшний зооморфний дванадцятиголовий образ метафорич
но відображає загрозливу сутність тваринних інстинктів, які за 
певних психологічних станів лякають людину можливістю їх не
контрольованого прояву. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



130

Водночас шаркань не здатна діяти самостійно, їй допомагає 
чоловіквітряник, скеровуючи її силу в потрібному напрямку. 
«Шаркань – сліпа і через те не знає, куди вести бурю і град. Її веде 
вітряник. Він веде її, а  вона пускає бурю з градом на землю, летя
чи високо у хмарах. Коли летять над пустинею, то він їй каже, що 
там село ображається і порадить його знищити» [2, с. 42]. Така 
ознака, як сліпота, увиразнює доцільність інтерпретації шаркані 
як руйнівної сили інстинктів, котрі, зазвичай, «сліпо», хаотично, 
несподівано руйнують звичний для свідомості сценарій життя. 
Вітряник стосовно шаркані виконує стримуючу, контролюючу 
функцію свідомості, обмежуючи масштаби можливого зла (град 
падає на пустелю, а не на будинки людей).

На Закарпатті донедавна існували вірування про водяника, 
духа водойм, який «ховається, як правило, під берегом, де вода 
найглибша та спокійна, або утворюються вири. Коли хтось сам 
сидить над таким місцем у полудень, коли найбільша тиша, а во
дяник покажеться йому, чоловік від страху падає у вир і топить
ся. Водяник засміється і зникне. <…> Розсердившись, може того, 
хто його потурбував, “підвіяти” або навіть затягти до води. За
тягне також того, хто необережно плаває над його житлом, ка
ламутить йому воду і т. д.» [8, с. 5]. Уявлення про те, що водяник 
уникає товариства людей і може ставати видимим лише для од
нієї особи, а не кількох, ще більше увиразнює архетипну при
роду цього демонологічного образу. Водяник постає персоніфі
кованим страхом людини перед непізнаною частиною її власної 
душі – перед негативною Тінню, деструктивним аспектом психі
ки, який може зруйнувати впорядкований лад звичного життя. 
Страх бути втопленим у воді, або ж, метафорично, – у власних 
деструктивних емоціях та інстинктах, об’єктивується в уяві лю
дини в образі водяника (антропоморфної чи зооморфної злої іс
тоти). Тож відбувається персоніфікація самого страху, і у такий 
спосіб психічна, нервова напруга послаблюється, щось страшне 
й непізнане стає видимим, а, отже, лякає менше, оскільки його 
можна побачити. 

У наукових розвідках фольклористів психоаналітичної школи 
вода часто асоціюється з колективним несвідомим, з його руй
нівним потенціалом, котрий на інтуїтивному рівні лякає люди
ну. Страх перед могутньою силою води та некерованим інстинк
тивним аспектом несвідомого, взаємодоповнюючись, стають 
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психологічним підґрунтям семантики образу водяника. Згідно з 
народними віруваннями, водяник «буває в пустих місцях, десь у 
зарослому ставку за селом. Можна його підстерегти й побачити. 
Зазвичай він сидить на великому камені, зігнувшись, і коли щось 
наближається, кидається у воду з великим шумом. Живе також 
біля млинів під великим колесом у воді. Уночі сидить на лотоках 
і світить зеленими очима. Якщо хтось проходить повз у цей час, 
він його підвіє або затягне у воду» [9, с. 5]. Небажання водяника 
контактувати з людьми, його вороже ставлення до них увираз
нює доцільність трактування цього образу як персоніфікацію 
неусвідомленого загрозливого змісту психіки. 

У Карпатському регіоні збереглися вірування в існування лі
совиків. «У  волинян, що живуть біля підніжжя гірських лісів, 
набуває він вигляду особливого чорта й називається “лісовий 
чорт”. Між ним і звичайним чортом є різниця: лісові чорти жи
вуть у лісах або в лісових ямах, ярах або печерах, розважають
ся й господарюють, як люди. Деякі мають навіть жінок і дітей. 
“Лісовий чорт” буває чорний, з хвостом, укритий він шерстю, на 
ногах копита, на лобі невеликі роги. Морда його теж з шерстю. 
Побачити його можна під час грози»  [7, с.  3]. За спостережен
ням Ф. Потушняка, лісового чорта описують іноді як невеликого 
чорного чоловічка в широкому капелюсі. «Коли хтось випадково 
зайде глибоко в ліс, лісові чорти заманять його й відведуть до 
себе, почнуть над ним знущатися, пропонуючи йому розгадати 
різні загадки, а потім його жорстоко вимучать або зовсім уб’ють. 
Рідко кого відпускають додому з нагородою» [7, с. 3]. Отже, на 
лісових чортів проектується страх людини перед непізнаними 
непрохідними лісами, хащами, які уявляли колись володіннями 
духів та тотемів. Загадування лісовими чортами загадок, як пе
редумова прилучення до потойбічного простору, перегукується 
із загадками русалок та інших демонічних істот, що у такий спо
сіб прагнули ідентифікувати приналежність людини до одного зі 
світів. Відгадати загадку може тільки «свій» (один з поміж демо
нів), оскільки володіє сакральними знаннями потойбічного сві
ту. Чужий є не посвяченим у таємницю й тому відгадати загадки 
не може. А його прилучення до потойбіччя можливе лише через 
смерть.

Яскраве уявлення про «лісову людину» довгий час існувало 
серед гуцулів. Водночас Ф.  Потушняк розмежовує образи «лі
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сових чортів», котрі живуть гуртом в одному лісі й нагадують 
диких людей, і образ «лісової людини» (лісовика), який міг бути 
лише один у лісі. Живе лісовик «завжди в лісі. У село або в поле 
не показується, тому що те повітря йому не смакує й сільських 
жителів він не любить, зневажає їх. Виглядом своїм він нагадує 
людину міцної тілобудови, але при тому весь укритий чорною 
шерстю, що гладко прилягає до тіла. “Чистого” від волосся місця 
на ній нема. Ноги як у пса, з кігтями, а за іншими даними, замість 
ніг у нього копита» [7, с. 3]. Лісовик, згідно з народними віруван
нями, диференційовано ставиться до людей, поважає лише тих, 
«котрі самі провели більшу частину свого життя в лісах і знають 
лісові звичаї» [7, с. 3], ладнає перш за все з вівчарями. «У справи 
інших людей він не втручається, але якщо хтонебудь втрутиться 
в його життя, лісовик може жорстоко помститися» [7, с. 3]. Отже, 
на лісовика проектується страх людини перед непізнаною силою 
дикої природи, зокрема, лісів, які часто асоціювалися з небезпе
кою, нападами хижих тварин. Як відомо, ліс є символом колек
тивного несвідомого, тому саме тут закономірно об’єктивуються 
різні міфологічні образи, котрі є різними проекціями архетипу 
Тіні, а  лісовик – одна з них.

Уявлення про демонологічних істот пов’язані також з мис
ливством. За спостереженням А. Голана, колись у різних народів 
світу мисливці мали свого богапокровителя: «у післянеолітичну 
добу архаїчний образ бога підземного царства розпався на низку 
більш дрібних божеств, серед яких виявився й бог мисливства. 
Серед народів ПівнічноЗахідного Кавказу міфічний покрови
тель мисливства пов’язаний з громом та блискавкою» [1, с. 39]. 
Божество підземного царства у всіх міфологіях світу асоціюва
лося зі злом, темрявою, руйнуванням, тому не випадково у ві
руваннях українців воно трансформувалося в образ нечистого 
або ж чортагодованця, котрий допомагає тим мисливцям, які 
здатні здійснити святотатство. За спостереженням Ф. Потушня
ка, прагнучи здобути успіх на полюванні, мисливець міг покли
кати на допомогу нечисту силу, зрікався світу ясного й ставав 
підданим «світу темного (а на межі цих двох світів і перебуває 
людина)» [3, с. 149], віддаючи свою душу чортові. Мотив прода
жу душі демону взамін певних благ часто зустрічається у фоль
клорі: прагнучи здобути успіх у коханні, веденні господарства, 
тваринництві, «людина запродає себе чорту, лише щоб досягти 
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бажаного становища. Тут воно полягає в отриманні здатності ча
рівного стріляння» [3, с. 149]. 

Водночас на Закарпатті існували вірування про можливість 
здобуття успіху в полюванні через висиджування ґаздівникаде
мона з яйцязноска: «можна собі також здобути ґаздівникалов
ця. Треба його висидіти з яйцязноска, як будьякого ґаздівника, 
або ж прикликати його вночі на роздоріжжі. Ґаздівник служить 
так само, як і “він”, і не відрізняється нічим від першого, крім по
ходження, чим водночас і підтверджується факт, що “він” є саме 
ґаздівником у трохи зміненому вигляді» [3, с. 150]. В Україні по
бутує багато міфологічних легенд та бувальщин про народження 
демона з «ненормального» яйця («зноска»). Згідно з народними 
уявленнями, людина, яка носить «зносок» від чорної курки «під 
лівою пахвою 9 днів, відрікає його від світу ясного, приводить до 
світу темного» [4, с. 260]. Метафорично – переносить зло зі своєї 
душі на яйце, що має породити демона [5, с. 797]. Відбувається 
метафоричне проектування архетипу негативної Тіні (зла, існу
ючого в психіці людини) на яйцезносок, з якого згодом нібито 
вилуплюється демонічний помічник, котрий здатен реалізову
вати злі, егоїстичні наміри людини. У випадку з мисливством – 
сприяє вдалому полюванню. 

Досить цікавим є те, що мисливець«запроданець» проектує 
своє темне alter-ego на рушницю, яка стає уособленням смерті, 
жорстокості та невмотивованого вбивства тварин: «Коли такий 
запроданець перебуває на ловах, чорт підганяє йому звірів під 
приціл, а деколи і сам водить цівкою. І виходить так, ніби та руш
ниця сама влучає. Коли стрілець уникає полювання, “він” дуже 
сердиться. Йому тоді добре, коли стрілець дуже багато звірів уб’є, 
і згрішить у такий спосіб» [3, с. 150]. «Нечистий» метафорично 
взаємодіє з мисливцем через спільне керування рушницею – чо
ловік володіє зброєю як фізичним об’єктом, тримаючи її в руках, 
а демон підпорядковує її собі на трансцендентному рівні, непо
мітно спрямовуючи до потрібної цілі, наснажуючи зброю влас
ним руйнівним, деструктивним духом. Таким чином, рушниця 
набуває магічних властивостей, оскільки на неї перенесена сила 
«нечистого», вона ніби отримує здатність впливати на поведінку 
тварин – і до мисливця, який володіє нею, «звірі йдуть цілими 
когортами, що він аж всіх їх перестріляти не може» «Він завжди 
на щось наткнеться в лісі, що можна застрелити». Однак такий 
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мисливець кінець кінцем стає нещасним, бо й совість починає 
його мучити за таку кількість знищених звірів, а потім вони по
чинають йому ввижатися цілими натовпами й з’являються в його 
снах. «Він стріляє, а вони все йдуть і йдуть» [3, с. 150]. Вплив не
гативної Тіні стає все сильнішим, вона повністю підпорядковує 
собі «Я» людини, цей процес призводить до одержимості демо
нічним аспектом несвідомого й мисливець«запроданець» втра
чає психічну рівновагу, божеволіє: «руки такого не здатні взя
тися ні до якої роботи. До цього додається нарешті страх перед 
ними [тваринами – О. Т.] і за свою душу. Він зненавидить свою 
рушницю й усіма силами буде прагнути позбутися її та свого ре
месла, один раз і назавжди зрікаючись брати до рук рушницю, 
що, однак, не так легко зробити. Багато мисливців втрачають 
рівновагу й божеволіють від жалісливого вигляду тварин, марно 
знищених ними, які в образі привидів ніби протестують проти 
їх занапащеного життя»  [3, с.  150]. З точки зору психоаналізу, 
бездумне вбивство тварин мисливцем«запроданцем» зумовлює 
втрату ним психічної рівноваги, символізує подавлення архети
пу позитивної Тіні, асиміляцію її інстинктивного аспекту демо
нічним ірраціональним імпульсом. Метафорично це відображає 
конфлікт мотивів у душі особистості. 

Згідно з народними віруваннями українців Карпат, підпоряд
кована чорту «рушниця ніколи не втрачає своїх властивостей, бо 
нею вже він володіє. А він від свого вже не хоче відступити легко, 
(подібність із ґаздівником незаперечна). <…> Її знищити також 
не можливо, бо “він” учепиться до того, хто її знищив» [3, с. 150]. 
Отже, рушниця трактується як вмістилище (житло, тіло) нечи
стого духу, котрий шукає спосіб самовияву й потребує об’єкта 
маніпуляції. Однак щира спокута мисливця«запроданця» здат
на звільнити його від одержимості демонічним полюванням (ме
тафорично – від одержимості архетипом негативної Тіні).

Отже, в  образах упиря, лісовика, водяника, шаркані, «годо
ванця», чорта, чарівної рушниці персоніфікується неусвідомле
ний страх людини перед невідомим і непізнаним. У такий спосіб 
відбувається сублімація страхів та неприйнятних для суспіль
ства бажань і потягів несвідомого людини / людства. 
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Назарій Вернюк 
(Рівне)

Духовні сентенції  
про міФи Докиївської Доби 

(за науковими студіями миколи костомарова 
та михайла грушевського)

Через призму наукових студій видатних учених М.  Костомарова та 
М.  Грушевського розглянуто витоки прадавньої усної словесності, а  також 
з’яви її оригінальних жанрів.

The origins of ancient oral literature and also its genres formation within the 
scientific studies of outstanding scholars M. Kostomarov and M. Hrushevskyi are 
considered.

Питання з’яви духовних жанрів прадавньої, давньої україн
ської літератури, яка започаткувалася від словесності (усної на
родної поетичної творчості), а  саме міфологічного сприйняття 
навколишнього світу, у науковій українській літературі з відомих 
нам обставин не розглядалося ні за шкільною, ні за програмами 
ВНЗ. На часі визріла необхідність розкрити з’яву, становлення, 
розвиток і важливість української цивілізації у європейському 
контексті. Постала потреба реалістичного висвітлення духовної 
спадщини предків, їхніх пам’яток. Існує думка, що український 
етнос у всі етапи буття утверджувався через духовність й ві
рування. Наше дослідження буде здійснюватися крізь призму 
духовності, її жанрового розвою від міфологічного сприйняття 
навколишнього світу. У  майбутньому важливо віднайти квін
тесенцію певних думок у минулих та сучасних наукових студіях 
учених, бо це вимога часу. В умовах тоталітарних ідеологій вони 
затінювалися, ігнорувалися, фальсифікувалися. Тому звернімо
ся до напрацювань відомих літераторів, істориків, інших діячів 
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науки, які відомі не лише в Україні, а й в усьому світі. Міфоло
гічне мислення наших предків, оригінальність їх досліджень 
об’єктивно не висвітлювалися. Розглянемо сенсації студій Мико
ли Івановича Костомарова (1817–1885), 200річний ювілей якого 
урочисто відзначили в минулому році. Спробуємо також зверну
тися до праць і досліджень історика, гуманіста, державотворця 
Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934), який сприйняв 
напрацювання М.  Костомарова, відомого монографічним тво
рінням «Історія української літератури» у 6 томах, 9 книгах.

Виклад теми логічно започатковуємо з внеску Миколи Косто
марова, який розкрив своє наукове бачення міфологічної школи 
ХІХ  ст. У його роботах простежується шлях від романтичного 
захоплення й до глибинного дослідження, класичного викладу, 
на рівні вчених Європи, переважно концептуальних положень 
культурноісторичної школи, яка уславлювалася діячами на
уки, енциклопедистами, німецькими просвітителями, особливо 
вченнями Й.Г. Гердера, французькою романтичною історіогра
фією – Ф. Гізо, О. Тьєррі, Ж. Мішле, позитивістською філософією 
О. Конта. У гердерівській ідеї про історію людства М. Костома
рову імпонував саме процес розвитку духу, розкриття його внут
рішніх чинників.

До з’яви першої фольклористичної дисертації М. Костомаров 
вивчав праці М.  Цертелєва, І.  Кулжинського, М.  Максимовича, 
І. Срезневського, М. Гоголя, М. Маркевича, О. Бодянського, діячів 
школи «Руської трійці», особливо ідеї останніх, що так впливали 
на тогочасну міфологію. Костомаров усвідомлював, що існуючий 
політичний напрям вимагав нового підходу до аналізу усної на
родної поезії – живого джерела, сконденсованого літопису мину
лого, свідчення буття народу. Тому що побут, вірування, звичаї, 
традиції, етичні та естетичні підходи щодо оцінки внутрішнього 
світу, еволюції духовності, психології, національного характеру  
залишалися мало вивченими. Під час підготовки дисертації «Об 
историческом значении русской народной поэзии», уперше опуб
лікованій 1843  року в Харкові, М.  Костомаров доброзичливо 
сприймав релігійнофілософський та суспільнополітичний на
прями ХІХ ст., симпатизував апології ідеї самобутності сло в’ян
ства, обстоював об’єднання усіх слов’ян у межах Російської ім
перії. Як знавець слов’янського світу став автором програмних 
документів КирилоМефодіївського братства, зокрема, програми 
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«Закон Божий» (Книга буття українського народу) [9]. Він був не 
тільки творцем програмних документів братства, а й одним з іні
ціаторів його заснування, неформальним лідером. У праці «Сло
в’ян ська міфологія», виданій уперше у 1846 році, дослідник роз
глянув значення слов’янства для пізнання не тільки України, а й 
усієї Європи. Важливо, що в цій праці М. Костомаров викорис
товував паралелі з досліджень міфологій арабських, індійських, 
римських, іллірійських, єгипетських, німецьких, чеських, поль
ських діячів науки, мистецтва, учених та представників патрис
тики, вітчизняних учених, що вивчали Київську Русь, додавав 
свідчення чужинцівмандрівників, літописні пам’ятки та інше.

Зазначимо, що в цій та наступних працях М. Костомаров ґрун
товно «підняв», як вважали недалекоглядні діячі, «мужицьку», 
«базарну» мову, засвідчив вагомість народної усної поетичної 
творчості. Працею «Об историческом значении русской народ
ной поэзии» довів переваги духовного над матеріальним: «созна
ние духовного в телесном и составляет основу всего прекрасного 
в искусстве» [6, c. 59]. М. Яценко – відомий літературознавець, 
доктор, професор, вважає, що поглиблення думки вченого по
мітно й у подальших рядках: «Предмет телесный, входя в про
извидение народной поэзии, получает в ней духовное значение, 
которое является в форме применения к быту нравственного 
существа: это называется в обширном смысле символом <…>. 
Если народ имеет определенное понятие о духовном значении 
какогонибудь предмета физического мира, то это значит, что та
кой предмет заключает символ для народа» [9]. 

Виокремлення та визнання давньоукраїнської символіки та 
міфології стало особливо значним, бо Костомаров у вищезгада
ному дослідженні розглядав народну символіку як кодовий знак 
світобачення українців, єднальну ланку між окремими індиві
дами. А тому Микола Іванович поділяв символи на історикоге
нетичні, що беруть початок у міфологічній свідомості (релігійна 
символіка, символи рослинного й тваринного світу), й на симво
ли, закорінені в побуті. Останні, на його думку, базуються як на 
давніх міфологічних віруваннях, так і на практичному значенні 
рослинного й тваринного світу в житті народу.

Щоб бути сприйнятливим, М.  Костомаров обґрунтовує їх 
за трьома видами джерел, які розкриваються у народній поезії, 
символами:
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 за чіткою тематикою, що мають свою основу безпосередньо 
в природі й достатньо зрозумілі;

 засновані на історичному використанні відомого предмета в 
житті предків народу;

 в основі яких древні міфи та традиційні оповідання й віру
вання, які є здобутком народної вигадки [6, c. 60].

М.  Костомаров у своїх наукових викладах наполягав на на
явності міфологічної основи в народних віруваннях, звичаях та 
обрядах. У праці «Слов’янська міфологія» (1845) визначав світо
глядні уявлення слов’янських племен за фольклорними пам’ят
ка ми, історичними відомостями. Зібрані джерела дозволили 
підсумувати, що перебування племен серед взаємодії фізичного 
та духовного сприяло появі узагальнених уявлень про функцію 
природи в усній народній поетичній творчості, а саме – формот
ворення символів. Варто відзначити, що такий погляд виник піс
ля виведення міфологічної системи слов’ян з відповідними ана
логіями явищ в балтійців та німців. На такому тлі М. Костомаров 
синкретизував звичаї та вірування предків, віднайшов у них від
гомін прадавньої народної релігії. Тому розгляд міфу як життє
вого в символі природних та фізичних явищ дозволив утвердити 
традиції європейської символічної школи міфологів.

У монографії М. Костомаров використав «Историческое зна
чение южнорусского народного песенного творчества» (1872), за 
основу взяв дисертаційне дослідження, яке стало на той час од
ним з найбільш фундаментальних праць українського та власне 
слов’янського фольклору. Важливо, що в ній розглядалася гене
ологія пісенної та міфологічної символізації, а також простежу
вався взаємовплив між ними. 

Послідовники М.  Костомарова, які підтримували висловле
ні ним ідеї щодо самобутньої прадавності українського етносу, 
його пісенності через міфологічне обґрунтування з’яви народу, 
не заперечували (особливо думками М. Погодіна), а навпаки, ви
знавали оригінальне й відмінне від великоруського походження, 
відтак і єдину для слов’ян «колиску» – Київську Русь.

Розуміння первісного мистецтва як мистецтва Слова, розви
ток жанрів давньої української літератури обґрунтував україн
ський історик, письменник, літературознавець, мистецтвозна
вець, соціолог, академік УАН, АН СРСР Михайло Сергійович 
Грушевський. Він визначав широкий вектор видів з’яви творчості, 
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наголошував на її художній цінності у відтворенні об’єктивного 
світу буття людини. Найперше звертався до мистецтва Слова, 
синкретичності літератури, живопису, скульптури, музики, де
коративної творчості. Він наголошував на їх об’єктивності, ірре
альності, специфічному відображенні дійсності, втіленні уявлень 
людини про існуючий світ. У праці «З історії релігійної думки на 
Україні», виданій у друкарні Наукового товариства ім. Шевченка 
у Львові, М. Грушевський наголошував на аналогіях у розвитку 
цивілізованих індоєвропейських народів, до яких умотивовано 
відніс український етнос. Схожими, на його думку, є реалії міфо
логічні та усна народна словесність. Серед найдавніших аналогій 
найперше відзначив осмислення поглядів людини на природу, 
навколишній світ. Хоча в той час у науці існували різні думки, 
за його ж обґрунтуванням, первісні погляди всетаки варто ви
значати в міфах за формотворчою уявою «оповідань про богів, 
духів, надприродних сил, про першопредків, героїв, які брали 
участь у творенні самого світу, його елементів як природних, 
так і культурних»; другий тип визначень  – за джерелами: «Ви
твір наївної віри, духовне похідне до первісного колективу людей 
у намаганні пояснити світ, явища і процеси, що в ньому відбу
ваються, принципи світобудови, людського і природного буття; 
осмислення узагальнень, які, на відміну від наукових абстрак
цій, мають конкретний, чуттєвий, антропоморфний характер і 
вигляд» [6, с. 10]. Таким викладом М. Грушевський обґрунтував 
конкретне питання про належність давньої української усної на
родної словесності до індоєвропейської родини, указав на поді
бність давніх обрядів, пісень і молитов. Учений також розглядав 
новіші дослідження українського фольклору (перекази з народ
ної словесності), визначив їх стриманість у таких же індоєвро
пейських паралелях (аналогії – це подібність наших переказів до 
переказів інших народів) [6]. М. Грушевський аргументував свою 
думку, спираючись на побутуючі традиції, коли майже кожен 
поетичний образ українського фольклору виводився дослідни
ками з індоєвропейської міфології. Ці образи, мовляв, спільні 
як для нашого, так і для інших індоєвропейських народів  [6]. 
Серед інших поглядів він довіряв дослідженням харківського 
професора Олександра Опанасовича Потебні (1835–1891), який 
подібно тлумачив це питання. Не уникав М. Грушевський виді
лити представника так званих літературознавчих запозичень, 
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серед яких найвидатнішим називав Михайла Петровича Драго
манова  (1841–1895), який констатував наявність спільних рис 
в українському та індоіранському фольклорі. Дослідник також 
простежив вплив не тільки західноєвропейської словесності, а й 
літератури. Вважав, що саме в них необхідно в майбутньому шу
кати найперше джерело таких подібностей. Оскільки попередній 
підхід повернувся до наукових тлумачень і поглядів О. Потебні, 
то М.  Грушевський дорікав іншим ученим за швидке зречення 
тлумачень міфологічних (спільні індоєвропейські вірування) на 
користь напряму літературного, іменованого ще історичним.

Шанувальник та дослідник жанру легенд М. Грушевський по
дає тлумачення дефініції через існування жанру народних опо
відань про побожні речі, властиво тих, які не згадуються у Свя
тому Письмі. І  тут же виокремлює зразковий науковий досвід 
Ольги КосачПчілки (рідної сестри М. Драгоманова), волинсько
го фольклориста Миколу Коробку, які зверталися до міфологіч
них тлумачень, але дещо обережніше від їх попередників.

На думку М. Грушевського, подібні риси виводяться із древніх 
цивілізацій, їх жанрів, від аналогій саме в господарстві, у того
часній техніці, словесності різних людських рас і часто без будь
якого запозичення, а за еволюцією буття, подекуди й від спілку
вання, старих взаємин як наших племен, так і народів інших рас 
та культур. Учений вважав, що це стосується міфології, релігії та 
народної словесності  [4, c. 10]. А всі паралелі обґрунтовуються 
спільними поглядами наявної у свій час індоєвропейської роди
ни на природу й довкілля. Таку схожість вбачає в міфології гер
манських і литовських народів, а також у віруваннях іранських 
та індійських. М.  Грушевський стверджував, що саме в старих 
обрядах Святих санскритської (Веди), іранської (Авести) цивілі
зацій можна простежити подібні риси. Найперше це проявилося 
в обряді приручення вогню, води. За уявою предків їх вважали 
святителями й чистителями життя. Від їх рівня використання за
лежало розмежування на добротворіння (добротворців), а також 
впливів злотворіння (злотворців). Учений доводив, що минуле 
предків залежало від певної дії в обрядах весілля, похованні не
біжчика чи при дійствах зустрічі Нового року [4]. Автор вислов
леної думки чітко визначив вплив на наш фольклор переказів, 
культів семітів (євреїв, сирійців, арабів, вавилонян, асирійців, 
халдеїв, фінікійців), як зразок джерела старої семітської культу
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ри пропонував Месопотамію, а також визначав культуру народів 
побережжя рік Тигру та Євфрату. До давніх жанрів М. Грушев
ський відносив перекази про образ зміїв, з якими борються до
бротворці світлі єства та доброчинці, богатирі; про багатство, 
яке стережуть ці змії, а також різні міфологічні та фантастичні 
образи, які часто заховані в наших казках. Подібні образи він 
знаходив у повістях вавилонських та староєгипетських. Сюди ж 
зараховував образи, видумані людською уявою [4, c. 11]. Кожне 
твердження, що увійшло до першого тому «Історії української лі
тератури» було детально обґрунтоване.

М.  Грушевський простежив і впливи мотивів про творення 
світу звіром чи птахом (коли звір пірнає під воду й приносить 
звідтіль перші грудки землі). Такий мотив він простежив у пів
нічній Азії та північній Америці, а також у фінських народів, пів
денних і східних слов’ян. Схожі мотиви й нині популяризуються 
в народних колядках. 

Така думка зацікавила міфологів, фахівців з орієнталістики 
(сходознавців). Учений визначав, що в українській народній по
езії є спільні риси зі східнотурецькою, монгольською поезією, мо
жемо простежити навіть впливи буддійські (індійські оповідання, 
пов’язані з релігією Будди), хінські, не тільки з походження пізні
ших етносів, а також періоду перед розселенням на південь ареа
лу… З часів християнської ери. М. Грушевський виділив помітні 
властивості через велике поширення політичних і культурних 
впливів Китаю, західної Азії, у так званім Східнім Туркестані, що 
випромінювали впливи, безпечно сягаючи околиць ареалу навіть 
Каспійського моря та Уралу, допускаючи й далі на захід [4, c. 11]. 

Учений стверджує, що перед переселенням на територію 
України наші предки жили в одному з найглухіших кутків то
дішньої Європи, який був малодоступним для культурних течій, 
і, відповідно, соціальних змін, на відміну від їхніх південних та 
західних сусідів із тієї самої індоєвропейської сім’ї. Роздуми про 
міграційний вплив іранських орд, які кочували в східноєвропей
ських степах, але осіли на прибережжі Чорного моря, доводять 
також наявний вплив германських племен, що зупинилися перед 
Балтійським морем.

Також дослідник відстоював думку, що уже в той час розсе
лення слов’янських племен піднялося до рівня ареалу герман
ських племен у їх русі на захід і південь.
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Витоки жанрів М. Грушевський убачає в міфологізації та спе
цифіці магічного сприймання цілісного світу аборигенами (ко
рінними жителів краю, країни). Тоді до сфери їх пізнання входив 
і світ довкілля (природні, космічні явища, сили, їх дії). Уява яких 
не сягала за межі опоетизованих природних явищ з незначни
ми початками антропоморфізму (у людських образах, таких як 
сонце, вітер, мороз, вогонь, дощ). Таким чином умотивовувалося 
використання виголосів, молитв, обрядів; маніпуляцій з вогнем 
(запаленим приписним «живим» способом), водою (набраною з 
виголошенням певних формул, проведенням обрядів), рослина
ми (зірваними із закляттями), ритуальними стравами тощо. То
гочасні люди вважали, що саме ними (словами, діями) можливо 
впливати на врожай, приплод своєї родини, ловлю, звірів.

Як вважає М.  Грушевський, були у вжитку предків нехибні 
способи з’єднання таких магічних засобів, танців, хороводів, що 
супроводжувалися магічними викликами, приспівками. Залиш
ки деяких з них можна ще й нині помітити в народних обрядах.

М. Грушевський виділив у витоках європейської цивілізації, 
особливо слов’ян, наших предків досить розвинений культ по
мерлих предків. За дослідженнями вченого поява різних обрядів 
умотивовувалася запобіганням дій і небезпечних магічних сил (у 
виконанні їх ще під час усіляких річних свят, трапез, пригощань 
й голодувань). М. Грушевський довів, що вони успадкувалися від 
первісних культур древніх цивілізацій за міфологічними моде
лями думок, мови, мислення, дії в різних ситуативних умовах. 
Учений водночас стверджував, що наші предки проявляли пев
ний пошанівок різним темним силам (істотам), які перебували в 
лісах, скелях, джерелах, будинках. Автор висловив міркування, 
що хатні істоти поєднувалися з образами предків. Тому за по
шанівок, звичайно, вони відплачували як допомогою, так і лас
кою [6, c. 13]. За дослідженням Грушевського, примітивні форми 
релігійних думок мають паралелі в інших європейських народів 
(західних і східних): у їх водяниках, лісовиках і польових духах, 
в арійських «пітарахпредках» тощо. Водночас він визначає, що 
в нас вони не вирізнилися побутуванням чіткіше, а тому мали 
примітивні риси, ледве донеслися дальше, як до недавніх часів, 
ставши одними із базових складників народного християнства. 

На завершення розгляду вагомого питання дозволимо за 
науковими студіями М.  Костомарова, М.  Грушевського ствер
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дити прадавність прапредків української цивілізації в ареалі 
слов’янства і в Європейському контексті. Переселення сприяли 
взаємозбагаченню етнічних культур, урізноманітненню народ
ного світосприйняття природи, її явищ. Самобутнє утверджен
ня праукраїнців, їх покоління сприяли кристалізації, креативно
магічного Слова, яке стало привабливим, популярним, не тільки 
у звичаях, обрядах, а й у конфесійних дійствах. Слово набрало 
чинності в релігійних жанрах (виголосах, одноосібних гуртових 
вокалізах, закляттях, прокляттях, замовляннях, піснях). Шаноб
ливе виконання Слова популяризувалося в молитвах, які набли
жали прийняття християнства.

Наукові думки М. Костомарова та М. Грушевського сприяли 
та сприятимуть утвердженню ідентичності в успадкуванні на
родної спадщини докиївської та Київської Русі. Учені сприйня
ли доступність тлумачень Святих отців Сходу про згортання та 
утвердження християнства серед предків УкраїниРуси. 

1. Вернюк Я. Волинь у фольклористичних дослідженнях ХІХ – поч. ХХ ст. / 
Я. Вернюк. – Рівне : Вол. обереги, 2002. – 242 с.

2. Волинь у фольклорноетнографічних писаннях Миколи Костомарова / 
підг. С. І. Шевчук. – Рівне : Вол. обереги, 2007. – 252 с.

3. Грушевський М. Історія української літератури / упоряд. В. Яременко ; 
авт. перед. П.  Кононенко  ; приміт. Л.  Дунаєвської.  – Київ  : Либідь, 1993.  – 
Т. І. – 392 с.

4. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні / М. Грушевський. – 
Вінніпег, Канада ; Мюнхен, Німеччина ; Детройт, США. – 160 с.

5.  Костомаров  М. «Закон Божий» (Книга буття українського народу)  / 
М. Костомаров. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. 

6. Костомаров М. Слов’янська міфологія / упоряд., приміт. І. Бетко, А. По
лотай ; вступ. ст. М. Яценка. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.

7. Попов П. Микола Костомаров як фольклорист і етнограф / П. Попов. –
Київ : Наук. думка, 1968. – 114 с.

8. Смолій В. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості. Енциклопедичний 
довід. / за ред. В. Смолія, Ю. Пінчука, О. Яса. – Київ : Вища школа, 2005. – 544 с.

9. Шевчук С. Велика Волинь у слідчих матеріалах КирилоМефодіївського 
товариства // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею /
Степан Шевчук. – Рівне : Вол. обереги, 2006. – С. 197–250.

10. Яценко М. Микола Костомаров – фольклорист і літературознавець // 
Костомаров М. Слов’янська міфологія  / упоряд., приміт. І. Бетко, А. Поло
тай ; вступ. ст. М. Яценка. – Київ : Либідь, 1994. – С. 5–43.
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Лариса Шаповал 
(Полтава)

збереження етнокультурної  
спаДщини українців  

у нароДних музеях полтавщини  
(60–90-ті роки хх століття)

У статті висвітлено класифікацію музеїв України відповідно до поділу 
музейних установ за профілями, типами, видами, видом діяльності, формою 
власності, яка склалася на межі XX–XXI ст. 

Авторка наголошує, що з ініціативи Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури, наукових установ, аматорів у 1960–1990х ро
ках створювалися народні музеї в областях України, зокрема в Полтавській, 
які працювали на громадських засадах. Експозиції народних музеїв склада
лися з таких розділів: дожовтневий період історії підприємства, села, міста 
та народний побут, соціалістичні перетворення за роки радянської влади. 
Подається перелік музеїв (громадських, шкільних) Полтавщини, що мають 
почесне звання «народний», у яких зберігаються колекції українських старо
житностей. За термінологією сучасного музеєзнавства такі музеї є громад
ськими, навчальними музеями, які сьогодні відіграють вагому роль у збере
женні та вивченні етнокультурної спадщини Полтавщини.

Ukrainian museums classification, which have been formed at the turn of the 
XX–XXI centuries, is described in the article. It corresponds to the museum insti
tutions distribution by the profiles, types, kinds, work, property form. 

The authoress emphasizes, that the national museums have been established in 
various regions of Ukraine and in Poltava in particular and worked on voluntary 
basis in the 1960s–1990s. They have been initiated by Ukrainian Society for the 
Historical and Cultural Monuments Protection, scientific institutions and ama
teurs. These national museums exhibitions consist of different sections, including 
the preOctober Revolution period history of the enterprise, village, city and folk 
life, socialist transformations during the years of the Soviet dominion. The list of 
museums (public, at schools) of Poltava region with a honourable title of a national 
one is given. The collections of Ukrainian antiquities are kept there. According to 

українське  
музеєзнавство
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the modern museological terminology such museums are public, educational mu
seums, which today are important centres aimed at the preservation and studying 
of the ethnocultural heritage of Poltava region. 

Національній історикокультурній спадщині держави мо
жуть позаздрити чимало країн світу. Серед країн Європи Украї
на входить у першу десятку за кількістю й багатством музейних 
збірок. За даними Міністерства культури та туризму на урядово
му обліку сьогодні перебуває 578 державних музеїв. Якщо вра
хувати усі муніципальні, селищні, сільські, громадські, приват
ні, пришкільні музейні заклади, їх загальна кількість зростає до 
8 тис. установ [8, с. 76]. Географічна мережа музеїв України роз
галужена. Майже кожний районний центр має свій краєзнавчий 
музей, а визначні музейні колекції зосереджені в музеях столиці, 
найбільших регіональних центрах держави. Виділяються ареали 
згущення музеїв національного значення – Середнє Подніпров’я, 
Карпатський туристичний регіон, АР Крим. 

Закон «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 року 
в статті 1 «Музеї, завдання та напрями діяльності» визначає по
няття «музеї» як культурноосвітні та науководослідні заклади, 
призначені для вивчення, збереження та використання пам’яток 
природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян 
до надбань національної і світової історикокультурної спадщини 
[4, с. 255]. Основними напрямами музейної діяльності є культур
ноосвітня, науководослідна діяльність, комплектування музей
них зібрань, експозиційна фондова, видавнича, реставраційна, 
пам’яткоохоронна робота. Музеї є юридичними особами, крім 
тих, що створюються. діють при підприємствах, установах, орга
нізаціях, навчальних закладах. Класифікуються музеї України від
повідно форм музейних установ за критеріями 1920х років, коли 
формувалася державна музейна мережа за профілями, статусом і 
відомчою підпорядкованістю. До кінця радянського періоду му
зейної діяльності практикувався розподіл музеїв за «типами, вида
ми і профілями», застосовувався адміністративноуправлінський 
принцип розподілу музеїв на категорії. Категорія музею визнача
лася формальними ознаками чисельності фондів і відвідування. 
За адміністративнотериторіальною приналежністю і значущістю 
для суспільства вирізняють музеї: національні, державні, респуб
ліканські (АР Крим), обласні, районні, міські, селищні та сільські.
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Сучасна наукова типологія класифікації музеїв України, що 
склалася наприкінці XX – на початку XXI ст., приведена у від
повідність до чинних міжнародних типологій музеїв світу. Тип 
музею визначається його суспільним призначенням, профілем, 
родом діяльності, формою власності, статусом (рангом, катего
рією). За категоріями відвідувачів існують типи музеїв: 1)  на
уковоосвітні або публічні; 2) науководослідні, або академічні; 
3)  навчальні  – шкільні, університетські музеї. Університетські 
музеї створювалися відповідно до статуту університету, з ініціа
тиви приватних осіб, меценатів, учених в результаті виставкової 
діяльності для підвищення ефективності навчального процесу, 
виконували суспільні функції. У школах і поза шкільних устано
вах музеї створюються з навчальновиховною метою. За профі
лем вони поділяються на історичні, природничонаукові, мемо
ріальні, літературні, краєзнавчі. За юридичною приналежністю 
музеї поділяються на державні, муніципальні, відомчі (універси
тетські), громадські (шкільні), корпоративні, церковні, приватні. 
Церковні музеї становили найчисленнішу групу музеїв України. 

Генетична класифікація музеїв враховує профіль музею, який 
визначається змістом його фондів і зв’язком з тією чи іншою 
галуззю науки, мистецтва або виробництва. Профіль музею ви
значає склад колекцій, тематику експозицій, зміст наукових до
сліджень і впливає на всі напрями музейної діяльності. Музеї 
поділяються на профільні групи, всередині яких виокремлюють 
вужчу спеціалізацію – музеї одного об’єкта. У практиці музейної 
справи України чинною залишається застаріла, спрощена класи
фікація музеїв, що зумовлює плутанину у музейній термінології. 
У Законі України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 
1995 pоку № 249/95ВР у статті 5 подається наступна класифікація 
музеїв: «За своїм профілем музеї поділяються на види: історич
ні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, 
етнографічні, технічні, галузеві. На основі ансамблю, комплексів 
пам’яток та пам’яток природи, історії, культур та територій, що 
становлять особливу історичну, наукову і культурну цінність, 
створюються історикокультурні заповідники, музеїзаповідни
ки, музеї просто неба, меморіальні музеїсадиби [4, с. 257].

Музеї в Україні виникли в першій половині ХІХ ст.: Микола
ївський (1806), Феодосіївський (1811), Одеський (1825), Керчен
ський (1828), Музей старожитностей Катеринославської губер
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нії (1849), університетські музеї: Археологічний, Зоологічний, 
Мінералогічний, Музей образотворчих мистецтв (Харківський 
університет, 1807 р.). У 1834–1837 роках при Київському універ
ситеті створено музеї: Старожитностей, Нумізматичний, Обра
зотворчих мистецтв, Зоологічний [3, с. 26].

Розвиток музейної справи в Україні активізується у другій по
ловині ХІХ – на початку ХХ ст. було відкрито низку історичних та 
природничих музеїв:Севастопольський музей Чорноморського 
флоту (1869), Херсонський музей старожитностей (1890), Львів
ський історичний музей (1893), Чернігівський музей Архівної 
комісії (1897) та Музей українських старожитностей В.  В.  Тар
новського (1902), Полтавський природничий музей (1891). На 
основі приватних колекцій творів мистецтва наприкінці ХІХ  – 
на початку ХХ ст. відкрито художні музеї: у Харкові – міський 
художній музей (1886), Києві  – Міський музей старовини і 
мистецтв (1899), Феодосії  – картинну галерею творів І.  К.  Ай
вазовського, художні галереї у Миколаєві й Катеринославі. На 
західноукраїнських землях музейним центром стає м.  Львів. 
У 1874 році відкрито Міський промисловий музей, у 1887 році – 
Музей Ставропігійського інституту; 1895 року – Етнографічний 
музей Наукового товариства імені Т.  Г.  Шевченка; 1904  року  – 
Археологічний музей «Народного дому», 1907 року – Народний 
музей (тепер Львівська галерея мистецтв). На початку ХХ ст. в 
Україні створюються меморіальні музеї, зокрема, меморіальний 
музей А. П. Чехова у Ялті (1904).

Велика теоретична робота з уніфікації методології, напрямів і 
завдань музейної діяльності була піддана публічному обговорен
ню й науковому узагальненню на археологічних з’їздах ХІХ – на 
початку ХХ ст. та на Першій Всеросійській музейній конференції. 
В Україні до 1917 року було 35 музеїв, які належали різним відом
ствам, установам та приватним особам [2, с. 45]. Після 1917 року 
в умовах політики українізації, підвищення уваги уряду до про
блем освіти, охорони пам’яток музейного будівництва, масового 
краєзнавчого руху, широкої аматорської ініціативи зі створення 
музейних осередків на місцях спостерігається зростання музей
ної мережі. Визначними організаторами музейної справи в цей 
час були М. Біляшівський, Ф. Шмідт, Д. Щербаківський, М. Мака
ренко, У. Ернст, К. Мощенко, В. Кравченко, П. Постоєв, М. Рудин
ський, Д. Яворницький, П. Тутковський. Влітку 1919 року в Украї
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ні створюються музеї: Черкаський, Вінницький, Нікопольський, 
Уманський, відкрито Картинну галерею в Полтаві, у 1920 році – 
Одеський державний художній музей, 1922 року – Київську кар
тинну галерею. Першими історикокультурними заповідниками 
було оголошено м.  Ольвія разом з некрополем на Миколаївщи
ні (1924) і КиєвоПечерську лавру (1926). У 1920–1930х роках в 
Україні  засновано перші літературномеморіальні музеї. Серед 
них  – Музейзаповідник на могилі Т.  Шевченка в Каневі (1926), 
Музей заповідник М.  В.  Гоголя у Великих Сорочинцях, Полтав
ська область (1928) та Музей В. Г. Короленка в Полтаві (1928).

З 1920–1930х років зростає увага до теорії і методики музей
ної справи в Україні. Діяльність музеїв урізноманітнюється й 
активізується, вводиться в практику музейної справи культур
ноосвітня діяльність. Широкого розмаху набула науководо
слідна робота музеїв: видання збірників, програм, методичних 
розробок, каталогів і путівників. У 1930 році в Москві відбувся 
Перший музейний з’їзд, на якому обговорювалися питання по
будови екскурсії, організацій напрямків музейної діяльності. 
Політичний режим радянської держави зумовив зростання ідео
логічного пресингу на музейних працівників, боротьби з буржу
азними проявами в музейній діяльності, публічного таврування 
сотень працівників музейної сфери України та поширенням ста
лінських репресій. У роки Другої світової війни фашистами було 
зруйновано й розграбовано десятки музеїв України. У повоєнні 
роки ХХ ст. відбудовано музеї, повернуто колекції, зібрано нові 
експонати, створено музейні експозиції. Станом на 1950  рік в 
Україні працювало 137 музеїв [2, с. 67]. Серед літературномемо
ріальних: Музей Ю. Федьковича у Чернівцях (1945) Музей І. Кот
ляревського в Полтаві (1952), музеї Т. Шевченка (1962), М. Риль
ського (1966) в  Києві, музей І.  Франка в Нагуєвичах (1946), 
Музейсадиба Лесі Українки в Колодяжному на Волині (1949). 

У 1960–1990х роках великого поширення набули народні му
зеї, які створювалися з ініціативи Українського Товариства охоро
ни пам’яток історії та культури, окремих наукових установ чи на
уковців, ентузіастіваматорів і працювали на громадських засадах. 
Збільшення мережі народних музеїв зумовлено активною участю 
в їх організації робітників і колгоспників, інтелігенції, бажанням 
ініціаторів їхнього створення розповісти народу про героїчне ми
нуле і сучасне українців. У  книзі «Народні музеї» зазначається, 
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що «Народні музеї різноманітні за профілем, змістом та художнім 
оформленням, але вони об’єднані спільною метою: розповісти про 
історію міста, села, заводу, шахти, колгоспу і викликати прагнен
ня до нових завершень українського народу. Серед новостворених 
музеїв і музейних кімнат були заводські, колгоспні, сільські, ра
йонні, міські. За профілем вони: історичні, краєзнавчі, літературні, 
етнографічні, археологічні, музеї художніх промислів. Початковий 
етап будівництва народних музеїв відзначався створенням завод
ських та сільських музеїв історикокраєзнавчого профілю. Щодо 
експозиції народних музеїв, то вони в більшості складалися з двох 
розділів, що охоплюють дожовтневий період історії підприємства 
або села та історію соціалістичних перетворень, що відбувалися на 
підприємствах, у містах і селах за роки радянської влади»[5, с. 4]. 
На початок 1986 року в Україні налічувалося 7924 громадські му
зеї, 396 з них здобули почесне звання «народний». З 470 райцен
трів – 387 мали краєзнавчі громадські музеї. У громадських музе
ях Украї ни – близько 2200 тис. оригінальних експонатів [1, с. 191]. 
На початку ХХІ ст. в Україні виділяються музеї профільних типів: 
історичні, краєзнавчі, художньомистецькі, меморіальні, літера
турні, природничонаукові, галузеві. Музеї кожного із цих про
фільних типів мають вужчу спеціалізацію, поділяються на види, 
наприклад, музей одного об’єкта: Музей рушника, Музей весілля, 
музейсадиба «Лялина світлиця» на Полтавщині. Перелік їх не є 
вичерпним, оскільки музеї виникають у наш час дуже часто. 

На травень 2018 року зареєстровано 90 музеїв у Полтавській 
області, з них 74 музеї історичного профілю: краєзнавчі, етногра
фічні, історикокультурні заповідники та літературномеморіаль
ні музеї [6, с. 5]. За формою власності це: державні, націо нальні, 
районні, сільські, громадські, галузеві музеї. Подаємо список 
музеїв Полтавщини: Літературномеморіальний музей І. П. Кот
ляревського, Літературномеморіальний музей В.  Г.  Короленка, 
Лiтературномеморiальний музей Панаса Мирного, Державний лі
тературномеморіальний музейсадиба Олеся Гончара Кобеляць
кого району, Літературномеморіальний музей  ім.  М.  Лисенка 
Глобинського району, Мануйлівський літературномеморіальний 
музей О. М. Горького Козельщинського району, Миргородський 
літературномеморіальний музей Давида Ґурамішвілі, Чорнухин
ський літературномеморіальний музей Г. С. Сковороди, Велико
сорочинський літературномеморіальний музей М. В. Гоголя, Пе
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дагогічномеморіальний музей А. С. Макаренка у м. Кременчуці, 
Меморіальний музейсадиба філософа й колекціонера опішнен
ської кераміки Леоніда Сморжа, Меморіальний музей Марії Баш
кирцевої, с.  Черняківка Чутівського району, Бієвецький музей
садиба Василя Симоненка Лубенського району, Музейсадиба 
І. П. Котляревського (м. Полтава), Меморіальний комплекс «Уро
чище Шумейкове» (Лохвиця), Державний історикокультурний 
заповідник «Поле Полтавської битви» м. Полтава, Історикокуль
турний заповідник «Більськ» (Котелевський рн), Національний 
музейзаповідник Миколи Васильовича Гоголя у с. Гоголеве Ши
шацького району, Національний музейзаповідник українського 
гончарства (смт Опішня Зіньківського рну), Музейзаповідник 
А. С. Макаренка (будівлі дитячої трудової колонії ім. М. Горького) 
с. Ковалівка Полтавського району, Гадяцький літературний музей 
родини Драгоманових, Кобеляцький музей літератури і мисте
цтва, Музей історії органів внутрішніх справ Полтавщини, Му
зей військового зв’язку Збройних сил України, Музей військових 
конфліктів ХХ ст., Горіщньоплавнівський історикокраєзнавчий 
музей ВАТ «Полтавський ГЗК», Полтавський Музей авiацiї та 
космонавтики, Обласна комунальна установа «Полтавський му
зей дальньої авіації», с. Щербані Полтавського району, Кремен
чуцький музей історії авіації і космонавтики, Полтавський музей 
споживчої кооперації Полтавщини, Полтавський краєзнавчий 
музей імені Василя Кричевського, Кременчуцький краєзнав
чий музей, Диканський державний історикокраєзнавчий музей 
ім. Д. М. Гармаша, Карлівський районний історикокраєзнавчий 
музей, Більський краєзнавчий музей, Великобагачанський ра
йонний краєзнавчий музей, Кобеляцький державний музей лі
тератури та мистецтва, Котелевський краєзнавчий музей, Лубен
ський краєзнавчий музей, Миргородський краєзнавчий музей, 
Миргородський районний історикокраєзнавчий музей у с. Вели
кі Сорочинці, Новосанжарський краєзнавчий музей, Оржицький 
історичний музей, Пирятинський краєзнавчий музей, Хороль
ський районний краєзнавчий музей, Лохвицький краєзнавчий 
музей імені Г. С. Сковороди, Шишацький краєзнавчий музей, Ре
шетилівський районний краєзнавчий музей, Чутівський район
ний краєзнавчий музей, Гадяцький історикокраєзнавчий музей, 
Краєзнавчий музей у с. Веприк Гадяцького району, Турбаївський 
історикокраєзнавчий музей Глобинського району, Кременчуць
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ка картинна галерея Наталії Юзефович, Кременчуцька міська ху
дожня галерея, Музей мистецької родини Кричевських в Опіш
ному, Картинна галерея ім. М. К. Башкирцевої, Художній музей 
(Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, м. Полтава, Галерея 
мистецтв смт Чорнухи, Полтавський народний музей історії ор
ганів внутрішніх справ Полтавщини, Гребінківський народний 
краєзнавчий музей, Зіньківський районний народний історич
ний музей, Полтавський районний Музей Рушника у с.  Степне 
Полтавського району, Музей молотка в м. Гадяч, Інтерактивний 
Музей історії олії, Машівський народний краєзнавчий музей, 
Варварівський народний історичний музей, Музей бджільництва 
(м. Гадяч), Музей хліба (Білопілля НВК), Білицький народний му
зей історії та художньоужиткового мистецтва Кобеляцького ра
йону, Березоворудський народний історикокраєзнавчий музей, 
Березоворудський народний історикокраєзнавчий музей у Пи
рятинському районі, Гаївщинський етнографічний музей (Лохви
ця), Дмитрівський народний музей історії села, Народний музей 
історії СВК «Батьківщина», смт Котельва, Вовчицький народний 
краєзнавчий музей ім. І. І. Саєнка, Музей народного весілля у Ве
ликих Будищах, Музей української садиби «Світлана», с.  Хому
тець Миргородського району, Музей народознавства у с. Пологи 
Новосанжарського району, Семенівський народний краєзнавчий 
музей, Балясненський сільський громадський музей Диканського 
району, Музей братів Тютюнників у Шилівці Зіньківського райо
ну, Котелевський музей Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака, 
Етномістечко «Сорочинський Ярмарок; Решетилівський музей 
ткацтва і вишивки; Етномузей: майстерня художніх промислів та 
Музей виробів художніх промислів у Решетилівці, Музей історії 
медицини смт Семенівка, Музей Л. І. Глібова смт Семенівка, Му
зей В. І. Вернадського смт Шишаки.

У поданому вище переліку музейних установ Полтавської об
ласті станом на січень 2015 року було 22 народознавчі (етнографіч
ні, народні) музеї. За формою власності це державні, національні, 
районні, сільські, громадські, галузеві музеї. Почесне звання «на
родний» музей у  1960–1990х  роках отримали сільські, районні 
музеї, які мали багату колекцію українських старожитностей, що 
виставлялися на загальний огляд тобто були експонатами, які від
творювали народний побут полтавців у ХІХ–ХХ ст. Популярним 
серед туристів, гостей та місцевих жителів серед народних музеїв 
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Полтавщини на сьогодні є Народний музей українського весілля 
в с. Великі Будища Диканського району Полтавської облаcті. У ко
зацькому сотенному містечку Великі Будища в сільському будинку 
культури 21 вересня 2008 року було відкрито Музей українсько
го весілля. Почесне звання «народний» Музей весілля отримав 
у 2010 році – як подарунок до 10річчя діяльності фольклорного 
народного ансамблю «Берегиня», музичним керівником якого 
була Оксана Борисівна Тріпольська. На сьогодні перший склад 
фольклорного ансамблю «Берегиня» пішов за межу, а залишилися 
діти та родичі співачок, які супроводжують весільні обрядодії в 
Музеї весілля. Директором сільського будинку культури с. Великі 
Будища Диканського району Полтавської області та директором 
народного Музею українського весілля за сумісництвом є О. Трі
польська. На другому поверсі сільського будинку культури роз
міщуються три кімнати, у  яких зберігаються музейні предмети, 
які виставлені на загальний огляд у тематичній експозиції, яка на
лічує більше 350 музейних предметів, серед них цінні експонати: 
піч – основа хатнього інтер’єру українців, предмети народного по
буту: вишиті рушники, сорочки, дитяча колиска, місцеве весіль
не вбрання 1950–60х  років, скриня нареченої, глиняний посуд, 
ліжка, шафи (гардероби), господарське начиння, яке було в кож
ній полтавській хаті. Цінними музейними предметами є полтав
ські рушники ХІХ ст. із Хорольщини, Диканьщини, Зіньківщини, 
Великих Будищ, Чернігівщини, Харківщини, Львівщини, Івано
Франківщини. Експозиція народного Музею весілля має сучас
ні весільні атрибути: факели для вогню, медалі, бокали молодят, 
запрошення, сувеніри до весілля, взуття, рушники. Серед нових 
предметів музею є ткацький верстат, весільні сукні ХХ ст. (най
старіша з них за часом – 1949 року, а найновіша – 2008 року, влас
ницею якої була Марія Олександрівна Єєва). У музеї відбувається 
обрядовопісенний супровід до всіх складових весільної обрядо
вості, які проводять організатори Музею весілля, а це сім жінок: 
Оксана Борисівна Тріпольська (1968 р. н.), Ніна Петрівна Галушка 
(1951 р. н.), Ольга Іванівна Грібанова (1952 р. н.), Галина Миколаїв
на Заєць (1971 р. н.), Оксана Володимирівна Кандзюба (1975 р. н.), 
Тамара Сергіївна Коломієць (1988 р. н.), Ірина Володимирівна Тю
тюнник (1990 р. н.), Тетяна Вікторівна Огарь (1983 р. н.). Весільні 
пісні виконуються ними акапельно, використовуючи шумові ін
струменти: бубон, ложки, бутилки, гребінь, рубель. Автентичними 
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весільними обрядами є: зустріч молодих, ворітна (перейма), вику
пи, посад, обряд покриття голови хусткою, комора, частування за 
весільним столом обрядовим печивом: короваєм, шишками, медя
никами, а обряди другого та третього дня весілля проводяться на 
місці весілля за приватним замовленням. Більшість весільних пар 
Полтавщини, які реєструють шлюб у РАГСІ із задоволенням про
ходять весільне обрядове дійство в Музеї весілля. Тут відбувалися 
інтернаціональні весілля (наречені з Англії, Росії, Польщі). При 
частуванні весільним короваєм, шишками та медяниками сваш
ки співають: «щоб були такі багаті, як прадавня землямати, щоб 
були такі здорові як зелений дуб в діброві, щоб щастя квітло роз
маєм, а ви завжди були з короваєм». Почесними гостями Музею 
були родина Віталій та Світлана Білоножко, гурт «АннаМарія», 
співачка Н. Садохіна, керівники Полтавської обласної державної 
адміністрації: А.  Головко, П.  Ворона, В.  Фасій, народні майстри 
Решетилівщини (Вакуленко Н., Нечитайло Д., родина Пілюгіних), 
іноземні гості з Німеччини, Польщі Індії, Швеції.

Етнокультурна спадщина українців, зокрема Полтавського 
краю зберігається та вивчається музеями при навчальних закла
дах Полтавської області, що зареєстровані на 1.09.2017 р. – 182 му
зейні установи [7, с.  73–79]. З  них 47  музеїв народознавства та 
етнографії, 36 краєзнавчих музеїв, 25 музеїв історії села та шко
ли. У Диканському, НовоСанжарському, Козельщинському, Ши
шацькому районах Полтавської області такі музеї відсутні, оскіль
ки поза навчальними закладами існують державні, національні, 
районні музеї. Подаємо перелік діючих музеїв при навчальних за
кладах Полтавської області, що мають народознавчу (етнографіч
ну) тематику експозицій, які зберігають й популяризують етно
культурну спадщину Полтавського краю: м. Полтава – 15 музеїв 
всього, з  них Музеї народознавства діють у Полтавських ЗОШ 
І–ІІІ – ступенів № 22, № 26, № 19, № 34; м. Кременчук – 6 музеїв, 
з них Фольклорноетнографічний музей у Кременчуцькій гімна
зії № 5 ім. Т. Г. Шевченка та Музей українського побуту в ЗОШ 
І–ІІІ ступенів № 24; м. Комсомольськ (Горішні Плавні) – 3 музеї, 
з них – Музей народознавства Комсомольська ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 1; м. Лубни – 2 музеї; м. Миргород – 1 музей: Музей етнографії 
у Миргородській ЗОШ І–ІІІ  ступенів №  9; ВеликоБагачанський 
район  – 3 музеї, з  них  – Музей народознавства у Гоголівській 
СЗОШ І–ІІІ ступенів; Гадяцький район – 8 музеїв, з них – Музей 
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хліба у Мартинівській ЗОШ І–ІІІ ступенів; Глобинський район – 
6 музеїв,  з них – Етнографічний музей у Глобинській гімназії № 1 
імені В. Є. Курченка; Гребінківський район – 3 музеї, з них – Му
зей історії хліба у Тарасівській ЗОШ І–ІІІ  ступенів; Диканський 
район  – 6  музеїв всього; Зіньківський район  – 8  музеїв, з  них  – 
Музей етнографії «Українська світлиця» у Зіньківському будин
ку дитячої та юнацької творчості, Музей етнографії у Шилівській 
ЗОШ І–ІІІ ступенів, Музей етнографії «Світлиця» у Тарасівській 
ЗОШ І–ІІІ ступенів; Карлівський район – 6 музеїв, з них – Музей 
народознавства у Карлівській ЗОШ І–ІІІ ступенів, Етнографічний 
музей у Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко; Кобеляцький ра
йон – 12 музеїв, з них – Музей народознавства у Кобеляцькому 
НВК № 1, Музей народознавства «Оберіг» у Бутенківській СЗОШ 
І–ІІІ ступенів; Козельщинський район – 2 музеї всього; Котелев
ський район – 3 музеї, з них – Музей хліба у Ковалевській ЗОШ 
І–ІІІ  ступенів; Кременчуцький район  – 2  музеї: Музей народо
знавства «Світлиця духовності» у Салівській ЗОШ І–ІІІ ступенів, 
Історикоетнографічний музей в Омельницькій СЗОШ І–ІІІ сту
пенів; Лохвицький район – 8 музеїв, з них – Музей народознав
ства у Бодаквянській ЗОШ І–ІІІ  ступенів, Етнографічний музей 
«Берегиня» у Гаївщинському НВО; Лубенський район – 5 музеїв, 
з  них  – Музей народознавства у Михнівській ЗОШ І–ІІІ  ступе
нів; Машівський район – 2 музеї, з них – Музей народознавства 
«Берегиня» у Рясківській ЗОШ І–ІІІ  ступенів; Миргородський 
район – 3 музеї, з них – Музей етнографії у Савинцівській ЗОШ 
І–ІІІ  ступенів; НовоСанжарський район  – 2  музеї; Оржицький 
район – 1 музей – Етнографічний музей у Тарасенківській ЗОШ 
І–ІІІ ступенів; Пирятинський район – 3 музеї: Музеї народознав
ства у Теплівській та Березоворудській ЗОШ І–ІІІ ступенів, Му
зей народознавства та побуту у Пирятинській ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 6; Полтавський район – 3 музеї, з них – Музей народознавства у 
Щербанівській ЗОШ І–ІІІ ступенів, Музей хліба – у Тростянецькій 
ЗОШ І–ІІІ ступенів; Решетилівський район – 4 музеї, з них – Му
зей хліба у Малобакайській ЗОШ; Семенівський район – 9 музеїв, 
з них – Музей народознавства у Семенівській НВК № 2; Чорнухін
ський район – 3 музеї, з них – Музеї народознавства у Чорнухін
ському дитсадку «Берізка» та Чорнухінському районному будин
ку дитячої та юнацької творчості; Чутівський район – 10 музеїв, 
з них – Музеї народознавства у Василівській, Чапаївській, Гряків
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ській ЗОШ І–ІІІ ступенів; Шишацький район – 1 музей. Час шкіль
них музеїв етнографічного профілю припадає на квітеньтравень 
1985–1989 років, січень 1990–1998 років, жовтеньлистопад 2000–
2007 років. Краєзнавчі музеї при школах Полтавщини існували з 
1957 та 1960, 1968 років, з часу будівництва навчальних закладів 
у м.  Полтава, у  районах Полтавської області (1970–1977). Пол
тавщина славиться історичними місцями, цікавими пам’ятками 
архітектури, природи, державними музеями. При навчальних 
закладах області створено музеї в яких професійно й ґрунтовно 
підготовлені експозиції, що складаються з цінних, оригінальних, 
унікальних експонатах. Згідно з статистичними показниками за 
20  років (1997–2017) кількість музеїв при навчальних закладах 
Полтавської області зросла на 45 %. У травні 2007 року зареєстро
вано 147 установ, а на січень 2017 року – 182 музеї різного профі
лю: історикокраєзнавчі – 26, військовоісторичні – 20, історії осві
ти – 18, історії населеного пункту – 12, історії хліба – 5, матері – 2, 
історії козацької слави – 2, етнографічних – 35, краєзнавчих – 10, 
літературних  – 7, меморіальних  – 10, художніх  – 4, природни
чих – 1 [9, с. 13 ]. Ярошенко Ю. у статті «Роль освітянських музеїв 
у збереженні історикокультурної спадщини Полтавщини», за
значає, що «найбільша кількість музеїв при навчальних закладах 
працює у м. Полтава – 18, Кобеляцькому районі – 13, Чутівському 
районі – 10, Семенівському районі – 9, Гадяцькому, Зіньківському, 
Лохвицькому районах по 9, м. Кременчуці – 7, Глобинському, Ди
канському, Карлівському районах по 6, Лубенському – 5. По 1 му
зею зареєстровано у м. Миргороді, Оржицькому, Хорольському, 
Шишацькому районах. У  тому числі при професійнотехнічних 
навчальних закладах діють 3 музеї, при вищих навчальних закла
дах  – 1 (ПНПУ імені В.  Г.  Короленка), при школахінтернатах  – 
3 музеї» [9, с. 13]. Слід, зауважити, що кількість музеїв зростає при 
навчальних закладах Полтавської області присвячених видатним 
землякам, їх творчості і життєвому шляху. У радянському музеєз
навстві вагома частина шкільних музеїв Полтавщини мали почес
не звання «народний». За термінологією сучасного музеєзнавства 
такі музеї є громадськими, навчальними музеями, які сьогодні ві
діграють вагому роль у збереженні, вивченні етнокультурної спад
щини Полтавщини ХІХ–ХХ ст.

Отже, музеї є частиною культурного ландшафту і природного 
середовища Полтавщини, центрами суспільного життя грома
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дян України. Оберегами народної культури і побуту слід назвати 
етнографічні музеї, яких у нашій області найбільше, які полтав
цями часто називаються «народними». Експонати таких музеїв є 
унікальними, зберігаються в освітянських музеях на місцевому 
рівні до вивчення яких залучається учнівська, студентська мо
лодь, яка виростає патріотично налаштованою до малої Вітчиз
ни. Завдяки інноваційним технологіям, аудиторія музею сьогодні 
є значно ширшою за ту, яка переступає поріг музею, а  відвід
увачами чи користувачами музейних послуг є ті, хто на відстані 
користуються оцифрованими колекціями, мультимедійними до
датками і ділиться враженнями в соціальних мережах. Щоб укрі
пити контакти з національними меншинами, етнографічними 
групами українців, культурними інституціями України, народні 
музеї повинні шукати нові способи інтерпретації та презента
цій своїх колекцій, які відтворюють народний побут, одяг, жит
ло, давні українські старожитності, що збереглися в тематичних 
експозиціях народних музеїв Полтавщини та популяризуються 
серед сучасних відвідувачів українських музеїв.

1. Буланий І. Т. Громадські музеї України [Текст] : історія, досвід, пробле
ми / І. Т. Буланий, І. Г. Явтушенко. – Київ : Мистецтво, 1979. – 197 с.

2. Виноградова О. В. Основи музеєзнавства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Ви
ноградова, В. Г. Дарчук ; Донец. нац. унт економіки і торгівлі імені М. Туган
Барановського. – Львів : Магнолія, 2006, 2017. – 185 с.

3. Гайда Л. А. Музей у навчальному закладі [Текст] / Лариса Анатоліївна 
Гайда. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с.

4. Закон України про музеї та музейну справу від 29.06.1995 р. // Якубов
ський  В.  І. Музеєзнавство. Підручник.  – Кам’янецьПодільський  : ПП  Мо
щак М. І., 2010. – С. 254–270.

5. Народні музеї [Текст]. – Київ : Молодь, 1961. – 119 с.
6. Павлов В. Полтава – місто музеїв [Текст] / В. Павлов // Полтавський ві

сник. – 2013. – № 20. – С. 5–6.
7.  Список зареєстрованих музеїв при навчальних закладах Полтавської 

області, що діють на 1.09.2007 р. // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 5–6 
(74–75). – С. 73–79.

8. Якубовський В. І. Музеєзнавство. Підручник. – Кам’янецьПодільський : 
ПП Мощак М. І., 2010. – 352 с.

9. Ярошенко Ю. Роль освітянських музеїв у збереженні історикокультур
ної спадщини Полтавщини [Текст] / Ю. Ярошенко // Імідж сучасного педаго
га. – 2007. – № 5–6. – С. 13–14. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



158

Людмила Главацька, Руслан Дубина 
(Київ)

великоДні свята населення 
схіДної боЙківщини 

На основі власних польових етнографічних матеріалів, джерел та науко
вої літератури автори розглядають цикл Великодніх свят населення Східної 
Бойківщини, а саме: Вербну неділю, Чистий четвер, Страсну п’ятницю, Ве
ликдень, Поливаний понеділок, Великодній вівторок та Провідну неділю.

Показані їх локальні особливості, обряди та звичаї, які побутували в да
ному регіоні. 

The authors consider the cycle of Easter feasts of the Eastern Boikivshchyna pop
ulation on the basis of their own field ethnographic materials, sources and scientific 
literature. Attention is paid to Palm Sunday, Maundy Thursday, Good Friday, Easter, 
Śmigusdyngus (Wet Monday), Easter Tuesday and Radonitsa (Day of Rejoicing).

Their local peculiarities, rituals and customs, which have existed in this region, 
are shown.

Автори статті зосередили увагу на одних з основних свят вес
нянолітнього циклу календарної обрядовості бойків – на Велико
дніх. У роботі використані матеріали, зібрані під час експедицій до 
Рожнятівського й Долинського районів у 2007–2014 роках, та праці 
місцевого краєзнавця Любомири Василечко («Стежками відлуння: 
спогади», «Шуткова неділя: народні звичаї, обряди та повір’я»).

У традиційному народному календарі бойків Великодні свя
та  – найважливіша подія веснянолітнього циклу. Вони охоп
люють: Страсний тиждень (Вербна неділя, Чистий четвер 
(«Страсти»), Страсну, або Велику, п’ятницю), Великдень (Паска) 
і Великодній тиждень (Поливаний понеділок, Великодній вівто
рок і Провідна неділя) [21, c. 18]. 

За тиждень до Великодня відзначали Вербну неділю. На Схід
ній Бойківщині вона називалася «Шуткова», а вербові гілочки – 
«шутка». Зазвичай їх роздають у церкві.
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«Іде паламар в суботу, нарубає “шутки” і несе в церкві, і ми 
берем, і ксьонз свєтит» [13].

Ідучи із церкви додому, а також і вдома, били один одного ло
зою, примовляючи: «“Шутка” ті б’є, не я ті б’ю – від нині, за тиж
день, – Великдень» [15].

«Шуткою» зачіпали хлопці дівчат:
Будьте дужі, як водиці.
А плодючі, як землиці.
Веселі, як сонце,
А красиві, як квіти [7, c. 21].

Освяченій вербі на Східній Бойківщині, як і по всій Україні, 
надавали магічного значення. Коли її приносили із церкви до 
хати – «тримали за образами, аби в сім’ї була благодать» [8].

Вірили в її цілющі властивості – «з’їдали кілька бруньок “шут
ки”, щоб горло не боліло, дівчата, – щоб хлопці любили» [4, c. 65]. 
Також вважали помічною від шлункових захворювань.

Освячену «шутку» підпалювали, коли людина злякалася або 
їй вітром протягнуло спину, вухо тощо. 

Вона оберігала хату від всілякого зла – від удару блискавки, 
граду, бурі. «Як бурі, то її палили, у хаті палили. І буря тоді про
ходила» [23].

Із «шуткою» господар заходив і до стайні, примовляючи: «Аби 
моя худібка веласі і плодилисі» [7, c. 21]. Після цього обходив обі
йстя, город, а бувало, що й на полі встромляв її у грядки, щоб 
уберегти урожай від нечистої сили та мишей й інших шкідників.

Коли навесні перший раз виганяли худобу на пастівень, то 
«благословляли “шутков”, щоб не сталося чого поганого, щоб не 
відбивалася від череди» [26].

«Шутку» також використовували у процесі випіканні пасок.
«А то, як ся пече паску, то мечет трошки, аби вона ся вдала до

бре – “шутки” тої кусник відламуют і так мечут туда – на грань, 
на огень, і хай так тото, той дим, піде по пасці» [18].

Крім хати, освячену гілочку верби «клали в стайні. У стайні 
вербедик стоїть  – над двері. Пройде рік  – тото спалю, а  кладу 
нове. Та й знув собі стоїть» [20].

Пасічники встромляли свячену «шутку» коло вуликів, – «аби 
добре роїлисі пчоли».

Вербові котики кидали дитині в купіль, як хтось зурочить. 
Також спалювали на вогні, аби вберегти хату від нечистої 
сили [7, с. 21].
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Дівчата ворожили: спалювали котики і попелом обсипали 
хлопця. Вірили, що «шутка» приверне до них коханого. Вважало
ся, «що його причарували навіки». Хоча дехто з осудом ставився 
до таких дій: «із святим гріх таке робити» [26].

Середа перед Великоднем у бойків називається «Чорна». На 
Бойківщині надовго затрималися курні і напівкурні печі, дим з 
яких осідав на стіни, стелю, піч. Оскільки прибирати хату щодня 
чи кожного тижня не було можливості, тому в «Чорну» середу 
бойківські ґаздині зшкрябували сажу із стін та стелі хати [9, c. 42]. 

«А сажу трохи обшкрібували – такі були сікачі, як сапи. Так 
обдирали на празники – перед Паскою, перед Різдвом» [22].

У  Чистий, Страсний, четвер всі люди йдуть до церкви на 
«Страсти». «На Страсти заведено взяти в церкві велику свічку і 
всі Страсти не гасити, і з тою свічкою треба прийти додому і обі
йти довкола хати – і Бог береже від усякого лихого» [15].

У цей день святять у церкві воду. Вважалося, що страсна вода 
має велику силу. Нею кропили хату, стайню – від відьом та всякої 
нечистої сили. У народі вірили, що «страсна вода дуже до всього 
придатна, як болить голова, як зливають віск чи як хтось зуро
чить дитину» [7, с. 21].

Вода на Страсний четвер мала магічну силу і в річці. «Як задзво
нять у церкві на перше Євангеліє, то хто мав бородавки чи струпи, 
йшли до річки і змивали їх водою – і воно помагало» [16].

Наступного дня – у Страсну, або Велику, п’ятницю – у церк
вах проходить обряд виносу і покладення плащаниці. До церкви 
люди йшли в темному одязі. Дівчата розплітали коси, що є здав
на ознакою жалоби в бойків. Віруючі до плащаниці приклада
ються натщесерце, на колінах. 

Колись біля плащаниці стояла почесна варта із жовнірів. 
Нині, в окремих селах, стоїть сторожа із хлопців, одягнених у на
родний стрій. «В Страсну п’ятницю плащаницю виносили. Чоти
ри старші люди, поважні мужі, беруть обносять три рази довкола 
церкви. Священик потом кладе її на постіль – ладять таку у церк
ві – і стоїть до Великодня. На Великдень то вже знімають» [16].

У  селах Лужки, Новоселиця Долинського району у Велику 
п’ятницю існував звичай бити дерев’яним молотком, що мав на
зву «клепачка», «клепальниця», по дошці. За традицією дошку 
крали. Таким чином, парубки демонстрували своє молодецтво.

У цей день люди дотримувалися суворого посту, деякі не їли 
нічого до самого Великодня, крім води та сухого хліба, утриму
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валися від важкої роботи. Заборонялося прати, шити, різати січ
ку, рубати дрова, навіть скіпок не можна було колоти. У деяких 
селах, після обіду, пекли паски, в інших – навпаки – до цього ста
вилися з осудом. 

«Паску печут дехто і в п’ятницю, але все ся печеся в четвер 
або в суботу. В суботу – аби була свіжа, а в четвер – якшо не хо
чете капарити в суботу. Бо то вже в суботу всьо рихтує – кубівку 
рихтує. А уже паску мало хто пече у п’ятницю. Хіба тепер – то ті 
не хотят вірити ні в шо» [18].

У підготовці до Великодніх свят і у свята важливу роль віді
гравали ритуальні страви, зокрема паска і спеціально приготов
лені яйця – писанки і крашанки. Пекли і маленькі пасочки для 
дітей та перепічку – маленький хлібчик, який віддавали свяще
никові. Приступаючи до готування паски, господині одягали 
чисту сорочку, мили руки, двері закривали на защіпку, аби «чужі 
не зайшли» [6, с. 21].

Паски пекли у спеціальних металевих циліндричних фор
мах – «бляшках», «бритванках».

«Колись було таке, що не мали, навіть, з  чого й паску спек
ти. Пекли з чорної житньої муки. Кулачок муки білої – та й роз
бавила з водов, а зверхи примастила, наче то в мене біла паска. 
А зверхи цвіточки з тіста робили файненькі. Такі, як дзиглички, 
квіточки по кругу – п’ять і посередині – одна. Деколи й хрестик, 
як тото під квіточков, а потом файно яйцем мастили. Пекли чо
тири, а то й шість пасок, як було з чого, а як не було, то й три. 
Невеликі були» [16].

«У суботу печут паски. Одну кладут на стіл, одну кладут у кошик 
і таку маленьку “перепічку” – ми так називаємо. Такий маленький 
хлібчик. Ми ту священикові даємо, коли святить  паски» [10].

Перед Великоднем розписували писанки. Заздалегідь готували 
яйця, що мали бути круглої, а  не овальної форми, гладенькі, без 
плям і обов’язково від молодих курей. Їх мили в розчині оцту з во
дою. Для писанок писачки та барвники готували заздалегідь пере
важно самі. Оранжеву фарбу добували з лушпиння цибулі. Червону 
отримували із суміші цибулиння і дубової кори або моху; для чор
ної – заварювали кору вільхи або брали сажу з печі. Зелену – з ози
мини, омели, барвінку. Фіолетову – з бузини, пролісків чи рясту. 

За орнаментом, колоритом бойківські писанки схожі з лемків
ськими. Їх мотивам притаманна лаконічність, простота побудо
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ви. Орнамент крупніший, порівняно з гуцульським. Найпошире
ніший мотив орнаменту – геометричний. Рослинний орнамент 
частіше зустрічався на західній Бойківщині, рідше – у східній її 
частині. Зооморфний орнамент занадто геометризований і ви
ступає як допоміжний [1, с. 495].

Розфарбовані писанки розкладали у великі глиняні миски і ста
вили в піч, після випікання паски. Віск на писанках розтоплювався, 
миску виймали і витирали писанку чистою ганчіркою. Після такої 
техніки розписування писанка залишалася з непорушним орнамен
том і могла зберігатися кілька років [14, c. 72].

У ніч із суботи на неділю в церкві правилася всеношна, де свя
тили «всеношне зерно». Це зерно використовували в обряді за
кладання підвалин хати. Також воно оберігає від неприємностей 
та допомагає в далекій дорозі.

«То в нас ще зараз, як за границю їдуть, то беруть – в одежу 
десь зашиють, шоб було з ним, бо то посвячене зерно» [17].

На Східній Бойківщині донині зберігся звичай у ніч перед Ве
ликоднем біля церкви розпалювати велике вогнище. Колись для 
цього хлопці по подвір’ях крали великі «ковбиці» (масивні пні), 
до яких ґазди кололи дрова. За повір’ям, Ісус Христос не воскрес
не доти, доки вони не перегорять. 

Нині вже не крадуть «ковбиці», а спеціально привозять з лісу 
дрова, іноді палять гумові скати. 

Також у ніч проти неділі хлопці приходили на подвір’я тих 
господарів, що мали дівчат «відданиць» і робили їм збитки: 
«Крали ворота, міняли. Маєш дівку, так. Я прийшов, у тебе вкрав 
ворота, відніс до дівчини, а дівчини – віднесли до тебе. Міняють 
з суботи на неділю. І вогнище палили, коло церкви. Палили і за
раз палять» [23].

До церкви люди вдягалися святково – у вишиті сорочки. Чо
ловіки – у сукняних «вуяшах», жінки переважно у вишитих «бун
дах» та кожухах, голови «про велике свєто» запинали «шалінови
ми» хустками з тороками.

Після Богослужіння, біля церкви, відбувалося освячення 
великодніх кошиків. До них, окрім паски, клали «гнетінку» чи 
«плесканку» (домашній сир), масло, писанки, крашанки, а також 
одне очищене від шкарлупи яйце, ковбасу, шинку, хрін, дрібку 
солі. Сіль вживали не тільки під час святкового частування, але 
й тримали для худоби «в разі якогось укусу, шо може худобина 
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мати, то можна дати їсти цю свячену сіль» [17]. А хрін, освячений 
на Великдень, забезпечував сім’ю добрим здоров’ям [2, c. 115].

Давніше паски святити носили в ночвах та цебрах, а часто – 
у  хустинах чи полотні. Із часом стали виготовляти спеціаль
ні кошики, які в різних селах називали порізному: «кобилка» 
(с. Перегінське Рожнятівського рну), «кобеля» (с. Цінева Рожня
тівського рну), «кубеля», «кубівка» (с. Лолин Долинського рну).

Під час освячення паски «не можна переставляти чи пересу
вати кошик з місця на місце, бо буде перебігати корова» [6, c. 24].

У селищі Цінева Рожнятівського району поширеним був зви
чай брати зпід кошика шматочок землі (глини), яку приносили 
додому і клали під хатою на куті, щоб до хати не лізли мураш
ки [6, с. 24].

Кожний пасічник поспішав до дзвіниці, щоб першим задзво
нити. Вважали, що тоді будуть добре роїтися бджоли і не втечуть 
з «господарки». 

А ще на Східній Бойківщині вірили, коли священик у церк
ві скаже: «Христос Воскрес!», але замість традиційної відповіді 
«Воістину Воскрес» чогонебудь побажати собі, – обов’язково за
гадане здійсниться [4, с. 496].

Після освячення паски якомога швидше поверталися додому, 
щоб щасливо пройшов рік [1, с. 236], щоб довго жити.

Зайшовши до хати, господар «віншував»: «На щастя, на здо
ров’я, з  свяченою паскою! Христос воскрес!». «Допоможи нам, 
Боже, цю паску спожити і другої діждати! Воістину воскрес!» [9], – 
відповідали хатні. Вся родина сідала за святковий стіл, застеле
ний білим обрусом. Спочатку говорили «Отче наш» і починали 
великоднє частування  – «розговини»  – із свяченого яйця, «аби 
любилися всі, аби не сварилися»  [9]. Його розрізали на стільки 
частин, скільки осіб було в хаті. Якщо когось із домашніх у цей 
день не було вдома, шматочок яйця йому обов’язково залишали.

Годилося скуштувати всього, що було на столі. Страву спо
живали зі словами: «Господи Боже, благослови». Після гостини 
хрестилися і дякували Всевишньому.

Після закінчення розговин починалися розваги, що тривали три 
дні. Цього дня «у церкві калатають дзвони – хто хоче, чи старий, чи 
малий, всі йдуть до церкви і в дзвони собі б’ють і б’ють» [25].

На Великдень заборонялася будьяка робота. Навіть хату не 
можна замітати чи в печі топити. Дівчата збиралися коло церкви, 
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водили гаївки, а «хлопці робили вежі: вилазили один одному на 
плечі і так обходили по подвір’ю» [3, c. 121].

«Як поїдять свяченого, тогди йшли в церкві – хлопці, дівчата 
з писанками. Хлопці відбирали. То котрий собі якусь дівчину 
сподобав, то так біля неї впадав – відбирав у неї писанку» [20].

Дівчата дарували хлопцям писанки. «Давніше було, що кожна 
дівчина писала півкопи писанок і давала нареченому чи іншим 
парубкам по кілька» [19, c. 30].

Співали:
Плила рибка з хвостом.
А ви, рибирибелиці,
Нашим хлопцям гибелиці.
А ви, хлопці, встидайтеся,
Та в гаївки не бавтеся.
Ви до того не доросли,
Лиш до ціпа, та й до коси.
До стодоли молотити,
Щоби грошей заробити,
Щоби грошей заробити,
Щоб дівчині щось купити [12, c. 51].

Ой на горі кладочка, кладочка,
Там ходила павочка, павочка,
Розсипала пір’ячко на зелене зіллячко.
Зіллячко, зіллячко, на зелене зіллячко.
Ой на горі пісенька...
Там ходила дівчинка...
Розтуляла вічечки
У кожної квіточки.
Ой на горі лялечка,
Мала подоляночка.
Засвітило сонечко,
Засіяло полечко [12, c. 51].

Діти калатали дерев’яними калаталами, гралися писанками 
чи крашанками – найчастіше в «цокання» або «товкання», пус
кали з гірки.

Перший день після Великодня  – «поливаний понеділок». 
У с. Лужки Долинського району казали «обливанка». 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



165

Цього дня збиралися хлопці, кожен з відром, раніше – з конов
кою, повною води. Йдучи вулицею, вони завертали на подвір’я, 
де були дівчата, гукали, щоб вийшла надвір, а як виходила – об
ливали її водою з голови до ніг. Іноді заводили в річку. Батьки 
дівчини раділи, що їхню хату не обминають поливальники – зна
чить, є надія на весілля цього року. Отже, треба готувати посаг.

Такий звичай зберігся і до нашого часу, перетворившись на 
молодіжну забаву, коли не тільки хлопці дівчат, але й дівчата 
хлопців обливають водою.

«В нас поливают доста. Хто кого хоче – хлопці, дівчата. Йдуть 
молоді і старі, прийшов рано – поклонивсі: “Христос воскрес”, ми 
відповідаєм: “Воістину воскрес”. І зачинають сі – і з коновки, і з гор
нятка, аби не закінчилося відром. Сикавки були» [10].

«В понеділок, як уже погостилися, ну, тоді йшли дівчата хлоп
ців, хлопці дівчат обливати. Робили такі “сикавки” казали – то така 
трубка, а там – то на подобі шпріца... Набирали воду і так забігали в 
хату... То не раз такого в хаті, шо так, якби потоп у хаті зробили» [11]. 

«Обливаються на поливаний понеділок. Колись дуже було. 
Діти. А хлопці дівків обливали, а тепер уже то відпадає помали. Як 
котрась дівка наробила льотків на хлопців, то як злапают, то чисто 
в потік запхают, що аж іскупают... А тепер то вже відпадає...» [24].

Під вечір, у с. Цінева Рожнятівського району, хлопці легенько 
вдаряли дівчат приготовленими заздалегідь довгими лозинами
«лащуками», примовляючи: «Б’є тебе лащук, не я ті б’ю» [6, c. 26].

У селах Долинського району в Поливаний понеділок ідуть на 
цвинтар. «Паску на могилки ложать. Залишали тілько свічка, шоб 
горіла» [23].

Вівторок називали «Жаливний», «Жиливний», «Жаливаний» 
(«жалива» – місцева назва кропиви), бо цього дня побутував зви
чай один одного жалити кропивою, щоб були здорові, як кропи
ва [5, c. 94]. 

«Жаливний – кропивой у нас побивают один другого... Отак 
побив, але в нас ще не раз і поливаються. Ще роблять і на вівто
рок, але то Жиливний рахується вівторок» [25].

У с. Кропивник Долинського району, Великодній вівторок на
зивали «Кропиваний».

Ще й донині в деяких селах, зокрема в Підлісках Долинського ра
йону, зберігалася традиція поминати своїх померлих всією грома
дою. Усе село процесією йде на цвинтар, де відправляється панахида. 
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«Ксьондз вів нас на цвинтар... У  вівторок правилася служ
ба Божа у церкві. Відти брали хорогви і йшли так з народом на 
цвинтар... Під хрестом ксьондз відправляє, а потому йде на каж
дий гріб. А не обійшов у вівторок – ну, не вспів, то на Провідну 
неділю докінчував» [23]. 

У суботу йшли до церкви по «артос» (хліб, освячений на Ве
ликдень). Вірили, що він має чудодійну силу  – допомагає хво
рим (споживали натщесерце), сприяє вирощуванню доброго 
врожаю, оберігає від вроків. Артос брали із собою, як виганяли 
перший раз худобу на пастівень, щоб чогось поганого не тра
пилося з худобою. Окрім того, крихти давали курям, аби добре 
 неслися [6, c. 26].

Через тиждень після Великодня – Провідна неділя. У цей день, 
як і в Провідний вівторок, також відвідували могили своїх роди
чів. Приносили великодні наїдки, а також страву, яку «за життя 
любив їсти покійний» [5, c. 95]. Запалювали свічки на могилах, 
а священик відправляв панахиду за упокій душі.

Отже, великодня обрядовість українського населення Східної 
Бойківщини, маючи загальноукраїнську основу, і  донині відзна
чається певними локальними особливостями, що зберегли руди
менти дохристиянського аграрномагічного дійства, спрямованого 
на гарний врожай, приплід худоби, забезпечення міцного здоров’я 
людям, а також у значній мірі носять шлюбні та поминальні мотиви. 
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Олег Ануфрієв  
(Київ)

суЧасні технології організації Дозвілля 
в музеях-скансенах:  

інноваціЙні піДхоДи та нові виклики 
в умовах глобалізації

У статті розглядаються нові тенденції та технології організації роботи в 
музеях просто неба (скансенах), аналізуються нові підходи та трансформація 
класичних форм музейної праці (інноваційні технології експозиційного ди
зайна, менеджмента тощо).

New tends and technologies of work organization in the openair museums 
(skansens) are considered in the article. New approaches and transformation of 
classic forms of museum work (innovative technologies of exposition design, new 
types of management, etc.) are analyzed.

Нова соціокультурна реальність у глобалізованому світі свід
чить про нові виклики, що постають на національному рівні, 
віддзеркалює нові аспекти етнобуття у світі, визначає транс
формацію національного світогляду і світосприйняття людьми 
культури як такої, змушує суспільство поновому зрозуміти ет
нокультурне середовище.

Трансформація діяльності музею в сучасному суспільстві ви
магає нових підходів до аналізу змісту поняття «музейскансен 
як соціокультурний феномен». Актуальність теми визначається:

– новим поглядом на музейскансен в умовах нових глобаль
них викликів;

– аналізом нових тенденцій та підходів до вивчення феномену 
музею просто неба;

– запровадження різних сучасних технологій організації до
звілля в музеях такого типу;
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– можливістю використання глобальних інноваційних підхо
дів у діяльності музею в третьому тисячолітті.

На музей покладено сьогодні такі функції: охоронна (збере
ження культурноісторичної спадщини), інформаційна (пере
дача і отримання нових знань), регулятивна (регулює відноси
ни в суспільстві), комунікативна (сприяє спілкуванню особи і 
суспільства), організація дозвілля, соціалізуюча та культурно
виховна. 

Зарубіжні й вітчизняні дослідники (Ф. Фукуяма, Дж. Сорос, 
С. Хантінгтон, Л. Робертсон, М. Федоров, В. Арсеньєв та ін.) на
голошують, що сутність глобалізації зумовлена амбівалентним 
характером самого явища, і сучасна музеєзнавча діяльність по
требує змінити діючі суб’єктоб’єктні відносини та змінити ідео
логію музею з музейного фонду та експонування на активного 
учасника процесу музейної комунікації, а  відвідувача  – само
достатнього партнера музею. В основі сучасного музею просто 
неба повинно бути нове бачення соціального й культурного 
контексту його функціонування: перетворення його на особли
вий соціальнокультурний інститут у єдності його соціальних 
та етнокультурних чинників, що зумовлює розробку механіз
мів трансформації музеївскансенів: переосмислення місця му
зею в глобалізованому суспільстві. Сьогодні стало актуальним 
питання перебудови відносин між музейними установами та 
суспільством: на зміну пасивному відображенню дійсності при
ходить активна взаємодія  – запроваджується якісна видозміна 
експозиційної роботи, розширюється поле для музейної діяль
ності, розробляються інноваційні програми культурноосвітньої 
діяльності, оновлюється експозиційний дизайн, відбувається 
трансформація класичних форм музейної роботи (використання 
інноваційних технологій експозиційного дизайну, застосування 
нових видів діяльності музейного менеджменту, маркетингу, 
агресивної рекламної популяризації музею в засобах масової 
комунікації. Усі ці інновації мають одну важливу мету: зберегти 
сутність музею при значному осучасненні технологій його жит
тєдіяльності. Новітньою тенденцією сьогодні є поява на експози
ціях «не музейних видів діяльності»: організація та проведення 
етнокультурних програм, фестивалів, функціонування етно
майстерень, ярмарків з автентичними виробами, національних 
ресторанів. 
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Більшість музеїв перестали бути закритими академічними 
інституціями, вони представляють сьогодні публічний простір, 
де увага зосереджена на напрямах, формах та методах контак
ту з потенційною і реальною аудиторією, а також на визначен
ні стратегії розвитку музейної діяльності. Освоєння музейної 
інформації на принципово новому рівні відбувається в процесі 
відвідування музею і залученості суб’єкта в освітній процес, що 
включає передачу й засвоєння знань, а також набування умінь і 
навичок. У роботу музеїв активно впроваджуються анімація та 
інтерактивність. Засоби анімації використовуються в експозиці
ях певного регіону, де співробітники у відповідному традиційно
му одязі «пожвавлюють» місце і час. Екскурсоводи або аніматори 
в таких музеях – це або волонтери, або актори, що наочно демон
струють народну культуру в побуті. 

Основна мета анімаційного методу – не просто занурити від
відувача музею в предметний світ минулого, а показати взаємо
дію людини із цим світом, залучити його до дії. Метою статті – 
визначити напрями, необхідні для функціонування сучасного 
музею, що відповідають останнім тенденціям музейної справи. 
Серед них: інтерактивне зайняття з відвідувачами; інтерактив
на експозиція з використанням інформаційних технічних засо
бів; музей, як засіб самоосвіти громадян. Інтерактивні техноло
гії дозволяють зробити видимим те, що неможливо побачити 
неозброєним поглядом, імітувати будьякі ситуації, моделювати 
різні явища, інтенсифікують передачу інформації, значно роз
ширюють ілюстративний матеріал, створюють позитивний емо
ційний фон, мають велику інформативність, дозволяють про
никнути в глибину явищ, що вивчаються, забезпечують велику 
наочність. Під інтерактивною роботою нами розуміється тісна 
робота співробітників музею з відвідувачами, коли кожна люди
на стає головною дійовою особою під час відвідування музею, 
знаходиться в режимі бесіди або діалогу з науковцем. Мета ін
терактивної програми полягає в створенні комфортних умов 
навчання, при яких слухач відчуває свою успішність, свою інте
лектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес 
ознайомлення з музеєм. Слід відзначити також екскурсійне об
слуговування відвідувача, як найбільш поширену форму взаємо
дії, коли відвідувачу пропонується усна розповідь про музейну 
колекцію, представлену для огляду. Один з типів інтерактивного 
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зайняття – майстеркласи та реконструкція свята. Цей тип ро
боти застосовується в нашому музеї впродовж довготривалого 
часу і приурочений до певних свят, пам’ятних дат і т. п., коли від
відувач може не просто спостерігати тематичні виставки, але і 
брати участь у різноманітних майстеркласах. 

Вікторини, конкурси, що проводяться під час музейних свят, 
вимагають розумової діяльності і відповідей на інформацію, 
отриманих під час відвідування музею. Упродовж ХХ ст. отри
мав широкий розвиток і велику популярність новий тип му
зею – музей просто неба. У зв’язку із цим виник і новий напрям 
у музеєзнавстві – скансенологія. Просторова активність музеїв, 
що долає інституціональні рамки, неминуче поєднується із со
ціальною експансією, що найяскравіше проявляється у феномені 
«відкритого музею». Поява експериментальних музейних уста
нов, сфера діяльності яких вийшла за рамки комплектування, 
вивчення, консервації та експонування фондів, спричинена не 
лише пошуками шляхів оновлення традиційного музею, але й 
ускладненням і поглибленням поняття «культурна спадщина», 
поширенням його в ті царини, щодо яких воно раніше не вжи
валося. Унаслідок цього в сучасному музеєзнавстві дедалі більше 
поширюється погляд на музей і культурну спадщину, як на най
важливіший ресурс розвитку міста, регіону, країни.

Його зміст викликаний, на думку дослідників, появою на му
зейному просторі організацій, тісно пов’язаних із музеями (уч
бові заклади, дослідницькі, аналітичні, інформаційні, консал
тингові, координаційні центри, громадські організації, фонди та 
інші інституції). Більше того, у музеїв, територіальних комплек
сів і музейних організацій починають зміцнюватися довготрива
лі й різноспрямовані зв’язки, що набувають форми спільних про
грам і проектів і свідчать про розширення меж музейної сфери. 
Наслідком інтеграції музеїв і соціуму є зростання ролі освітньої 
функції музею. Статистичні дані виявляють кількісне зростання 
відвідувачів музеїв у всьому світі, але для музеєзнавства значно 
важливішими є якісні зміни моделей взаємостосунків між музе
єм та аудиторією. Відображенням «занурення» музею в соціаль
ний простір і розширення його освітніх функцій став інтенсив
ний розвиток музейної педагогіки, яка особливу увагу приділяє 
вивченню співпраці і співтворчості музейного співробітника та 
відвідувача. Музейнопедагогічні дослідження спрямовані на ці
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лісне осмислення взаємодії музею з відвідувачем з урахуванням 
психологічних, соціологічних і культурологічних складових, на 
розробку програм і проектів, що передбачають самостійне озна
йомлення з простором музею, створення інтерактивних експо
зицій і розробку музейнопедагогічних методик, спрямованих 
на подолання пасивноспоглядальних форм, а  їх реалізація до
зволяє відвідувачу вибирати маршрути руху, вибудовувати пев
ні інформаційні та образні асоціації. Сьогодні можна говорити 
про те, що експонати в таких музеях починають сприйматися 
більше, ніж музейний предмет, вони несуть значне смислове й 
символічне навантаження, і  утворюваний ними комплекс або 
колекція стає своєрідним історичним документом конкретного 
місця, його культури, історії та довкілля. На думку французького 
культуролога Жоржа Анрі Рів’єра, «ці музеї є архівами місцевих 
громад, в  яких, як у дзеркалі, відбиваються проблеми минуло
го і сьогодення, можливості їх рішення, а  також перспективи. 
Такий музей сьогодні міцно прив’язаний до реалій сучасного 
життя, більше за інших підкреслюючи як значення відмінностей 
і культурного різноманіття нашого світу, так і його єдність, за
гальні корені і культурні домінанти». Важлива тенденція діяль
ності сучасного музею – створення спеціальних зовнішніх і вну
трішньомузейних структур. Усередині музеїв і спільно з ними 
створюються центри музейної педагогіки, центри традиційної 
культури, центри громадського життя, клуби, суспільства. Змі
на взаємодії музею і соціуму проявляється також у делегуванні 
частини функцій з управління музеями різноманітним асоціаці
ям, фондам, громадським та приватним організаціям. Меценат
ство і спонсорство поступово починають набувати конкретних 
стійких форм: отримують розвиток поширені сьогодні у світо
вій практиці. Це певні спільноти або фонди друзів музеїв, що не 
лише здійснюють фінансову підтримку, але й формують навко
ло музею необхідне середовище його однодумців, яке, з одного 
боку, виступає як значимий чинник стабільність, а з другого, – 
забезпечує музею відповідний статус. Інша важлива тенденція – 
інтеграція музеїв різних видів і профілів та створенням єдиного 
музейного простору. Тенденція до об’єднання музеїв намітилася 
вже давно. Вона проявилася у створенні особливих надмузейних 
структур з інтеграційними функціями. Прикладом міжнародної 
організації, що об’єднує як ідеологію, так і практичну діяльність 
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музеїв різних країн, є ICOM (ІКОМ). Подібні структури діють і 
на національних, і навіть на регіональних рівнях. Цілі діяльнос
ті партнерських організацій спрямовані на формування систе
ми взаємозв’язаних організаційних та інформаційних каналів 
інтеграції музеїв і музейної діяльності. Це відбувається у формі 
створення формальних і неформальних організацій і асоціацій, 
збільшення ролі партнерських стосунків, прискорення процесу 
обміну міжмузейною інформацією. Потужною формою міжму
зейної інтеграції стають конференції, конгреси та спільні мето
дологічнопрактичні семінари.

Інтеграційний тип наукового мислення зумовлює ще одну 
тенденцію, що не викликає сьогодні сумніву у музеєзнавців. За
гальна тенденція до створення «інтегрованого музею» вимагає 
використання методів, концепцій і підходів різних соціальних, 
гуманітарних і природничих наук, а внаслідок цього – і необхід
ність підготовки музейного співробітника нового типу. Харак
теризуючи розвиток поліфункціональності у сфері сучасного 
музеєзнавства, слід зазначити зростання питомої ваги музейних 
професій, орієнтованих на взаємодію із суспільством.

Тенденція розвитку міжмузейної єдності перетинається з 
тенденцією виникнення і стрімкого зростання міжмузейного 
інформаційного простору. Новітньою формою подолання «за
мкненості» музею як соціального інституту стає електронний ін
формаційний простір, що формується. На практиці включення 
користувача в електронне музейне співтовариство часто відбува
ється через інтернетсайти музеїв. При цьому він має вибудову
ватися на принципах інтерактивності й динамічного оновлення 
інформації. Це створює можливості для діалогу та комунікації. 
Пасивне споживання інформації відходить на другий план, а по
стійний відвідувач музейного сайту стає неформальним членом 
музейного співтовариства. Нині в музейній інформаційній інф
раструктурі, що складається, «відвідувач» поступається місцем 
«партнерові», що активно залучається до музейного процесу і 
здатний впливати на нього. Проте ця тенденція на сьогодніш
ній момент є найменш вивченою з позицій музеєзнавства. Зміна 
музеїв і самих уявлень про них зумовлена впровадженням нових 
інформаційних технологій, іноді породжує прогнози щодо мож
ливого зникнення музею як актуального культурного інституту. 
Проте природа музею, його специфічні особливості як культур
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ного феномену, що відрізняють його від інших інститутів куль
тури, не дають підстав для негативних прогнозів.

В умовах візуалізації культури, яка супроводжується втратою 
«почуття достовірності», зниженням здатності до естетичного 
сприйняття, значення музею зростає як ніколи раніше, оскільки 
його звернення до автентичного предмета, до його споглядання 
покликана протистояти негативним явищам. Розвиток віртуаль
них музеїв є безперечний, але воно не заперечує необхідності 
існування реальних музеїв і анітрохи не зменшує їх значущості. 
Складність і динамічність громадського життя, збільшення масш
табів інноваційних процесів у культурному, освітньому та інфор
маційному просторах зумовлюють необхідність розпізнавати по
зитивні й негативні тенденції в розвитку музеїв і музеєзнавства. 

Специфіка діяльності музеїв просто неба полягає в комплек
сному показі народної культури, архітектури, предметів побуту, 
знарядь праці, ужиткового мистецтва. Тобто створюється певна 
модель середовища, ландшафту  – театру речей, реконструкції 
середовища експонованої етнокультури. Саме тоді це буде зба
лансоване і дієве поєднання «музею речей», «музею ідеї», «му
зею культурної реконструкції». Це, безперечно, є стимулом для 
відвідування таких музеїв. Важлива властивість музеїв просто 
неба  – наявність видовищного елементу і широкі можливості 
неформального спілкування (під час організації змагань, обря
дів, театралізованих вистав, ярмарків, виступів фольклорних 
колективів). Останнім часом існує тенденція відтворювати в 
межах музеїв просто неба традиційні ремесла і види діяльності, 
характерні для відповідної місцевості й доби, наприклад, роботу 
мірошника, ткача, коваля, гончаря, тесляра, винокура, пасічни
ка і багато інших. Іноді також відвідувачам музею пропонуєть
ся спробувати свої сили під керівництвом майстра. Кожен може 
відчути себе в ролі коваля чи гончаря і т. ін. 

Інтерактивність – це взаємодія, комунікація, яка передбачає 
двосторонній діалог між науковцями та відвідувачами, метою 
якого є перетворення узагальненої інформації на особистісні 
знання. Сьогодні використовується новітній арсенал знань су
міжних гуманітарних наук і застосовується новий етносоціо-
культурний підхід у реконструкції традиційної культури. Про
тивага цьому, як правило, – традиційні методи, які становлять 
переважно одноманітні екскурсії, характерною особливістю 
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яких є відсутність зворотного зв’язку між музейними працівни
ками та відвідувачами, які виступають у ролі пасивних слухачів. 
Відтак поняття музейної «інтерактивності» стосується насампе
ред науковоосвітньої галузі діяльності музею. Інтерактивність 
науковоосвітньої роботи музею проявляється в диференційо
ваному підході до різних категорій відвідувачів, впровадження 
в традиційну екскурсію ігрових та театралізованих елементів, 
можливості для відвідувачів тактильного доступу до експона
тів. Так, у нашому музеї просто неба, ми запроваджуємо новий 
екскурсійноінформативний продукт  – інтерактивні екскурсії 
з елементами гри, яку проводять науковці в традиційному одя
зі. Запроваджуються інтерактивні майстеркласи, під час яких 
відвідувачі (учні шкіл) занурюються в традиційну звичаєвість, 
набувають навичок традиційного буденного життя, виготовлен
ня первісних знарядь праці та вивчають давню орнаментику на 
прикладі писанок і вишитих рушників із фондових колекцій му
зею. Діти мають можливість взяти участь у різних інтерактивних 
заходах музею, де вони перетворюються на мистецтвознавців, 
фольклористів, істориків, музеєзнавців, можуть пограти на коб
зі, лірі, цимбалах тощо. Сучасні музеєзнавці наголошують про 
такий важливий психологічний аспект сучасної музейнопедаго
гічної комунікації, як музеєтерапія. У роботі з дітьми в нашому 
музеї апробуються і частково застосовуються такі методики, як 
арттерапія, ігрова терапія, аудіотерапія, казкотерапія, які за-
галом становлять інтегрувальний адаптивний механізм, що 
дає змогу дитині активно пристосовуватися до навколишнього 
середовища, сприяє її реабілітації та психічному й духовному 
розвитку. Інтерактивні елементи експозиції (на кожній експози
ції розроблена цілісна інтерактивна програма із циклу «Відкрива
ємо для себе рідне село») охоплюють таку тематику : «Українське 
традиційне село: батьківська садиба та звичаї народу», «Топчу 
ряст, ряст  – бог здоров’я дасть, дасть» (відтворення старовин
ного українського обряду зустрічі весни), «Легенди старої хати», 
«Чарзілля» (інтерактивна програма для старшокласників), «Пе
триківка в петриківській хаті», «Там, де русалки на гіллях: ре
ліктами поліського житла», інтерактивна програма «Моє рідне 
Поділля» (ткацтво),  інтерактивна програма «Мої рідні Карпати» 
(вшанування пам’яті І. Франка), інтерактивна програма «Садок 
вишневий коло хати» (вшанування пам’яті Т. Шевченка). 
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Усі ці форми музейної комунікації дають можливість спілку
ватися з дитиною мовою символів, розуміти її приховані почуття 
й переживання та розкривати її творчі здібності, прищеплювати 
бажання поглибити знання. Так, виготовлення писанок, малю
вання атрактивних музейних експонатів  –птахів  – у  супроводі 
аудіозапису їхніх голосів дає змогу виявляти, усвідомлювати, 
а  також виражати різні позитивні емоційні стани (захоплення, 
радість, втіха тощо). Відбувається емоційне перемикання з нега
тивних спогадів і переживань, унаслідок чого знімається напру
женість психотравмувальної ситуації і зникнення хворобливої 
симптоматики. Поєднання інновації та інтерактивності часто 
відбувається з метою унаочнення навчального процесу в музеї, 
прагнення зробити його цікавішим та атракційнішим, особливо 
серед дитячої аудиторії музейних відвідувачів. Ще однією точ
кою перетину «інновацій» та «інтерактивності» можна вважати 
музейний маркетинг. Одним з визначальних напрямів музейно
го маркетингу є передовсім ефективна стратегія залучення від
відувача до музею. Відтак музей має бути актуальним, цікавим, 
відомим, створювати належні умови для проведення вільного 
часу в контексті сучасних тенденцій «цивілізації дозвілля» тощо.

Саме тому в музейному маркетингу органічно взаємодіють, 
з  одного боку, інноваційні методики (паблік рилейшнз (ПР), 
пабліситі  – техніка успішного формування іміджу, партнерські 
відносини (друзі музею) та ін.), а з другого, – інтерактивні (ство
рення в музеї рекреаційних зон, місць творчості, ігрового про
стору, музейного магазину, арткафе та  ін.). Загалом інновації 
та інтерактивність музейного маркетингу мають спільний зна
менник, означений поняттям «маркетинг інновацій», який може 
бути інтерпретований як сукупність дій, прийомів, методів, сис
тематична активність суб’єктів економічних відносин щодо роз
роблення й просування на ринку нових товарів, послуг та техно
логій для задоволення потреб і запитів споживачів (суспільства) 
у ефективніший, ніж у конкурентів, спосіб на основі оновлення. 

Практичним утіленням інтерактивної маркетингової страте
гії залучення відвідувачів до музею та використання інновацій
ного потенціалу сучасних мультимедійних технології може бути 
використання досвіду Британського музею з потужною міжна
родною корпорацією Samsung, яка розпочалася 2008  року. Ре
зультатом співпраці стало відкриття Цифрового пізнавального 
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центру (Digital Discovery Centre), за допомогою якого дітей озна
йомлюють із творами мистецтва та історією їхнього створення. 
Щорічно приблизно 10 тисяч дітей та молодих людей вивчають 
колекцію Британського музею і організовані музеєм вистав
ки за допомогою новітніх технологій, розроблених компанією 
Samsung. Саме в нашому музеї ми плануємо налагодити тісну і 
взаємовигідну співпрацю з різними відомими європейськими та 
українськими компаніями в цій царині і задіяти цікаві проекти 
для людей з особливими потребами. У нашому музеї ми запро
вадили пілотний проект: застосовуємо тематичні екскурсії для 
людей з вадами зору та слуху з урахуванням специфіки роботи з 
такою аудиторією (екскурсоводи пройшли відповідний психоло
гопедагогічний тренінг в НПУ ім. М. Драгоманова), проводимо 
різні рекреаційні заходи для молоді з порушенням опорнорухо
вого апарату (Київський міський фестиваль спортивної рибної 
ловлі), надаємо різні локації для пленерів та арттерапії дітям з 
психічними розладами тощо.

Національний скансен має бути дієвим і актуальним сьогодні, 
адже по своїй природі він оперує артефактами різних локальних 
виявів етнокультур і є найбільш близьким формування нової ці
лісної картини світу. До музеїв просто неба люди приходять у 
пошуках життєвих цінностей та орієнтирів, духовних знань про 
минуле й сьогодення.
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Олена Громова 
(Київ)

гуцульські звиЧаї, вірування та забобони, 
пов’язані з буДівництвом житлових 

і\ госпоДарських споруД

У даній розвідці на основі польового матеріалу та наукових джерел ав
тором проведено комплексне вивчення звичаїв, вірувань та забобонів, 
пов’язаних із будівництвом житлових та господарських будівель. Подається 
детальний опис ритуалів, які супроводжували кожен з етапів будівництва – 
від засновин й зарубки хати, вибору місця й часу, сприятливого для початку 
робіт, і до завершальних обрядів. Проводиться думка, що Гуцульщина на сьо
годні є унікальним етнічним регіоном, у якому активно побутує світогляд
ний синтез язичницьких і християнських вірувань, відображаючись у комп
лексі їх звичаїв та обрядів. 

A comprehensive study of the customs, beliefs and prejudices related to the 
construction of residential and commercial buildings is proposed in the article on 
the base of field material and scientific sources. A detailed description of the ritu
als which have accompanied each stage of the construction – from the foundation 
and hut notch, the choice of place and time favourable for the beginning of works, 
and to the final rites is given. It is believed that today Hutsulshchyna is a unique 
ethnic region, where the ideological synthesis of pagan and Christian beliefs exists 
actively, being reflected in the complex of their customs and rituals. 

З  давніх часів містичні вірування людей у дивовижний світ 
міфів, легенд і переказів створили цілу систему забобонів, 
пов’язаних із життєдіяльністю людини, веденням господарства, 
будівництвом житла. Ці звичаї, перекази, вірування збереглися в 
пам’яті та побутують і сьогодні.

Цікавим у цьому зв’язку є твердження деяких сучасних до
слідників, що своєрідним «культурним оберегом» українства на 
сьогодні є Гуцульщина – історикоетнографічний регіон на пів
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денному заході Карпатських гір. Завдяки своєму географічному 
положенню Гуцульщина майже не зазнала впливу глобалізації 
та уніфікації і, не зважаючи на загальну тенденцію до стирання 
етнічно неповторного, зуміла зберегти свою унікальну етнічну 
культуру. Неймовірно, але світогляд сучасних гуцулів майже в 
недоторканному вигляді зберіг у собі елементи архаїчних віру
вань, прикмет та забобонів, які вільно співіснують із сучасним 
раціоналізмом і прагматизмом. Метою статті є висвітлення на
родних гуцульських вірувань, пов’язаних із будівництвом жит
лових та господарських приміщень. 

З глибини віків до нас дійшли цікаві гуцульські звичаї, повір’я, 
прикмети та забобони, пов’язані із закладенням підвалин та бу
дівництвом житлових і господарських будівель. Шляхом вико
нання певних магічних дій гуцули намагалися вплинути на по
тойбічні сили й захистити свою домівку від нещасть. Ці захисні 
ритуали існують на Гуцульщині й сьогодні, хоча й зазнали де
яких трансформацій. Про магічні обряди як важливу складову 
світогляду гуцулів свого часу писали Іван Франко, Ольга Коби
лянська, Раймунд Кайндль, Володимир Шухевич, Володимир 
Гнатюк та ін. 

До вибору місця розташування хати гуцули ставилися дуже 
прискіпливо, оскільки вірили, що від цього залежить добробут 
родини. За місцевими уявленнями, не кожне місце приносить 
людині щастя, а тому не на кожному можна було будуватися [1, 
с. 37]. Старалися вибрати таке, «щобы було щасливе» [2, с. 82; 3, 
с. 114]. Різними способами вони проводили ретельне «випробу
вання» місця майбутньої оселі. Для забудови житлових примі
щень гуцули вибирали рівні ділянки землі на південних схилах 
гір. Хати господарі переважно будували так, щоб були «скерова
ні поздовжньою стіною до сходу, південного сходу або півдня» 
[1, с. 39]. Як зазначають будівельники на Косівщині, «ліпше ві
кнами до сонечка, на полудню, як так, вобщемто місце таке як 
має бути!» [4, с. 53]. 

Як колись, так і сьогодні, добрими днями для початку будів
ництва вважаються вівторок, четвер або субота. Хоча, напри
клад, у селі Шепіт (присілок Підріжжа) Косівського району, бу
дівництво ніколи не починали у вівторок, аргументуючи тим, що 
в цей день «світ засновано». Казали, що найліпше «грало» в чет
вер. У Косівському районі ніколи не розпочинали будівництво 
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«у  сєти» (свята) чи в неділю. Звертали також увагу, чи не «по
рожній» місяць. Вважалося добрим знаком розпочати будівельні 
роботи, коли місяць «уповні». 

Місце під хату обирали таке, щоб не підходили «підшкірні 
води», використовуючи для цього виноградну лозу. Вважалося, 
що не можна будуватися «на пне», тобто на місці, де росли дере
ва. Так, наприклад, у с. Соколівка Косівського району в новозбу
дованій стайні «здихали поросєта», то люди казали, що її збуду
вали там, де росло дерево. 

У Косівському та Верховинському районах на місці майбут
ньої забудови прив’язували худобу і спостерігали за її поведін
кою. Якщо тварини поводяться занепокоєно, то обране місце 
не придатне для забудови, оскільки тут водиться «злий» або, як 
ще казали, «той», «дідько», «щезник», «щезун» (від слів «щезни», 
«щез би ти»). У хаті, збудованій на такому місці, добра не чекай: 
«Сидіти тут не годен, бо шос гремит всек чес». Натомість добрим 
місцем для забудови було таке, де худоба лягає спати, або там, де 
чорні мурахи спорудили собі мурашник. 

Випробування місця були пов’язані не лише з тваринами, але 
й з різними предметами. Це могла бути склянка з водою, хліб, 
капелюх тощо. Часто на тому місці, де планувалася забудова дво
рища ґражди, залишали неповну склянку з водою, накривши її 
окрайцем хліба. Вранці придивлялися до склянки – якщо в ній 
води ставало трішечки більше, або принаймні не зменшилося, то 
це місце вважали «чистим». У селі Шепіт (кут Рунок) майстри
будівельники розповіли про давній метод вибору місця під хату, 
яким користуються тут ще й сьогодні. На місці запланованого 
будівництва господар повинен сісти й закинути голову назад та
ким чином, щоб капелюх, який був одягнений на голову, впав на 
землю. Від того, як він упаде – «порожньо, вдолину» чи «лицем, 
вповні» – відразу зрозуміло, яке те місце. Якщо капелюх лежить 
«лицем» – місце вдале, якщо навпаки, то переходять на інше.

Наприкінці ХІХ  ст. перед будівництвом дворища господар 
або хтось із членів сім’ї чоловічої статі лягав спати на подвір’ї. 
Зранку він намагався згадати, що йому снилося. Якщо сон ві
щував прибуток, то місце вибране вдало, якщо ж небезпеку, то 
господарі переходили на інше місце і проводили там випробу
вання аналогічним способом. Якщо місце будівництва ретельно 
перевірене, але траплялися життєві негаразди, то тоді «нічого 
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більше не залишається, як перенести ґражду чи хату на більш 
сприятливе місце» [7, с. 38]. Таке на території Гуцульщини буває 
досить часто. Скажімо, хатабухня кінця ХІХ ст. із с. Шепіт, яка 
нині експонується у Національному музеї народної архітектури 
та побуту України, була перенесена в кут Рунок з гір, але точ
но «звідкіль – не відомо». Невідомими залишилися й причини, 
через які господар – Габорак Микола Васильович, – перевіз її в 
долину приблизно у 20х роках ХХ ст. Старшого майстрабуді
вельника дуже поважали односельці. Він був людиною відомою 
не лише в селі, де мешкав, але й довкола. До нього зверталися 
за допомогою при будівництві житлових, господарських та куль
тових споруд. Зазвичай старший майстер був людиною замож
ною або ж середнього статку. З бідним майстром ніхто не хотів 
мати справи. Майстри завжди славилися, і до цього часу слав
ляться, своєю «господаркою». Про них говорять: «Хто церкви 
будує  – той горшки не дротує!», «Такий простий не брався би 
до будівлі!». У разі невдалого будівництва старший майстер по
винен був продати свій «ґрунт» і розрахуватися з господарем та 
майстрами, яких він наймав. Щоб бути старшим майстром треба 
було багато років навчатися будівельній справі. Так, наприклад, 
в  експедиції до Гуцульщини, автор познайомилася зі старшим 
майстром Косівського району Лук’яном Максимовичем Самокі
щуком, 1903 р. н., жителем с. Соколівка (кут Глигула). Він розпо
відав, що побудував п’ять церков. Його син, Дмитро Лук’янович 
Самокіщук, 1933 р. н., перейняв секрети майстерності в батька, 
«як би то важко не приходилося». Про батька говорить: «Робив, 
до й мав». Ще один відомий будівельник із с. Шепіт Косівського 
району –Іван Юрійович Рибарук, 1935 р. н., «самоук», він багато 
ходив по селах, навчався, довго був підмайстром, але «робота сі 
нравила», і він роки став старшим майстром і мав свою бригаду 
із шести чоловік.

Розпочиналося та закінчувалося будівництво молитвами 
«Отче наш» та «Богородиця». У перший день будівництва було 
прийнято працювати тільки до обіду. У  с.  Соколівка майстри 
йшли на «засновини» хати «натще». Насамперед «зачинали руба
ти три хрестика на цім дереві, шо з нього будують» [3, с. 14].Спо
руджувати хату, як і кожну споруду, починали з фундаменту. На 
початку та в середині ХІХ ст. це були дерев’яні підвалини – «плат
ви», вкладені прямо в землю. Наприкінці ХІХ – у середині ХХ ст. 
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фундаментом слугували «цуклі» (два ряди каміння). На початку 
ХХ ст. по чотирьох кутах фундаменту з внутрішнього боку стін 
втикали «ладан, гроші, сіль і хліб, а із зовнішньої сторони – ву
гіль і тиньк із хлібної печі». Вважали, що перші предмети при
носять щастя для мешканців хати, останні, навпаки, стосують
ся їхніх ворогів» [1, с. 38]. За переказами, ці обряди побутують 
і досі, хоча авторкою під час відрядження не були зафіксовані. 
Відповідно до польових матеріалів 2002–2016 років, записаних у 
селах Косівського та Верховинського районів, у підвалини май
бутньої хати в чотири кутки кладуть гроші, які «ходют», вовну 
(переважно шерсть білого барана), свячену воду, інколи хліб або 
зерно пшениці (сс. Шешори, Шепіт, Брустури, Прокурава, Соко
лівка (присілки Мокре, Зелена вулиця, Глигула)). У с. Річка (при
сілок Левади) кладуть ще й частинку свяченого червоного шовку 
чи сукна з весільного вбрання молодої, але лише в один кут – на 
схід сонця. У деяких селах кладуть «прєдиво з лену» та капають 
трішечки горілки (сс. Соколівка, Яворів). 

Важливим та відповідальним моментом при будівництві є за
рубка хати. Було прийнято господарю питати в головного май
стра: «На що ти зарубав хату?». У  всіх досліджених селах най
кращою відповіддю вважається ідеальна тиша. Усі будівельники 
замовкають – «пару мінут ціхо» – і чекають, поки не «затєв ву
гол», «після того вже бесіда й робота». Піднявши догори соки
ру, старший майстер може чекати довго – «то треба відберати», 
«будь на шо зарубувати не можна», – вдаряє сокирою один раз і 
чітко при цьому знає «на що». У с. Шепіт розповідають, що жінка 
при зарубці хати випадково щось сказала і протягом року помер
ла. Про це кажуть: «Людина заговоре, то рубати не можна, вона 
не годна довго протягнути. Це ж така традиція! З дідапрадіда 
знают <...> це віка!» [4, с. 22]. У с. Річка вважається, що як при за
кладанні хати «піє когут – це не добре в нашому регіоні». «Засно
вини» хати зазвичай робляться з великою радістю, у піднесеному 
настрої – як майстрів, так і господарів. Інколи хазяї пригощають 
майстрів горілкою  – «щоб веселіше робилося». Важливо, щоб 
ніхто в цей час не сварився: «Не дай Боже, аби сварки не мали! 
Цего порєдку дотримуються, давнього», бо в такій оселі «лихо 
гулятиме», а діти «вімерают скоро». За записами Р. Ф. Кайндля, 
було вже, що «одному чоловікові з Устеріків, якому теж випало 
лихе віщування, померло, кажуть, вже одиннадцятеро дітей» [7, 
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с. 38]. Добрим знаком при «засновинах» хати наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. вважався рев свійської худоби. 

Як уже заснували хату, то було прийнято, щоб «хазяйка на чо
тири вугли клала подарки: ковдру “ліжник”, колач, горілку, зараз 
ше й чоколяди (конфети). Якшо майстрів 56, то вибірают по се
редині якісь перехрестки, щоб кожному було» (с. Річка, присілок 
Левади) [3, с. 9]. У цей день більше нічого не роблять, бо свят
кують «засновини». На святкування приходять жінки майстрів, 
сусіди, родичі господарів і несуть по два колачі, «таїр з печеням, 
цукерки, зверха солонини, а ше – горівки кунтид (0,5 літра). Пус
то не йшли. Треба так, як треба. Співали тіко веселої, як годні 
коломийки – то був набуток такий!»

По центру заснованої будівлі старший майстер ставить 
дерев’яний хрест і прикрашає його вишитим рушником, вовною 
(сс. Річка, Брустури) або вінком із шульок кукурудзи (с. Соколів
ка (присілок Глигула)). Рушник із хреста потім знімав старший 
майстер і дарував майстрові, який, на його думку, був найбільш 
вправним і роботящим [3, с. 15]. Хрест же стоїть до завершен
ня будівництва, а тоді його виносять «на під (горище) за козла» 
(стропила) і там він зберігається, поки існує хата (с. Річка (присі
лок Грипіни), с. Шепіт (присілки Підріжжа, Підпантериш), с. Со
колівка (присілок Глигула)). У кінці ХІХ ст. хрест убирали ще й 
зіллям, «до схід сонця, з правого боку хати, від причівків на бур
кницю, або над одвірками, де той хрест стоїть на все» [10, с. 121]. 

Після «засновин» у жодному випадку не можна «прирубувати 
чи перерубувати» підвалини хати. Цікавий випадок був у с. Со
колівка в 1936 році. Засновані підвалини «перетягли» для того, 
щоб розширити хату, оскільки в цьому селі було багато відпо
чивальників – «льокаторі», «люфтівників» (від сл. «люфт» – по
вітря). Коли син цієї хазяйки пішов на війну, то не повернувся. 
До цього часу в селі кажуть, що це ізза того, що «тягнули підва
лину», а цього не можна було робити [4, с. 11].

Великою магічною силою гуцули наділяли першу тріску, яку 
старший майстер брав до кишені. Вважалося, що він міг вико
ристати її на лихо господарям. «Як файно газда се обходіт, куль
турно, то віробив хату – тріскі віддав. Але як шось не конче, не 
хотіт платить, або друге, то ту трісочку не дає і він собі робить, 
шо йому треба. Можна було кудис забит, зробити злого тєю тріс
ков. Майстер собі знав, шо з нею робит, шо до чого. Просто там 
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не грає, да і всьо! Але переважно з майстрами ніхто не заїдеєть
ся. Всієкий знає» [4, с.  55]. До кінця будівництва перша тріска 
знаходиться в старшого майстра. Якщо в такій хаті потім погано 
живеться – «не ведеться», то говорять, що по справедливості, бо 
господарі були «лихі» до майстрів [6, с. 55] (сс. Яворів, Соколів
ка). Міг старший майстер при будівництві «заворожити будів
лю», «замовити», «зарубати тріску». Тоді господарі «не годні хату 
добудувати і жити в ній неможливо» [6, с.  12]. Таке й сьогодні 
трапляється в селах Гуцульщини. Старші люди кажуть, що це є 
гріх «бо то не тільки шкодить газді, а й майстрові». У с. Снідавка 
в 70х роках ХХ ст. майстри з господарями не поладили, перші 
забрали тріску і лишили будівництво. Протягом тривалого часу 
з різних причин хазяї не могли закінчити будівництво, то «мусі
ли ходити і перепрошувати майстрів», щоб ті повернулися [2].

При вдалому закінченні будівництва хати чи господарської 
споруди майстри й до цього часу зводять «квітку» – деревце сме
реки чи сосни, завдовжки 60 см. Її гарно прикрашають – живими 
чи паперовими квітами, яблуками, цукерками – і встановлюють 
на верхівці будівлі, закріпивши біля «козел». Господарі повинні 
пригостити будівельників та запросити їх на «косицю» – спільну 
вечірку подружжя господарів та всіх майстрівбудівельників ра
зом з «газдинев» (їхніми дружинами). На «косиці» господарі вос
таннє обдаровують майстрів подарунками: «кілімами, кодрою» 
чи «ліжниками», «коциком», сорочкою, рушником, колачем та 
могоричем. А ті у свою чергу бажають господарям усіляких благ, 
щастяздоров’я, багато дітей, багато грошей у цій господі. «І те
пер тако, у нас. Як закон такий!» [5, с. 3, 10]). Більш заможні гос
подарі роблять зараз «квітку» кілька разів – «по будові, по сто
лярці, по верху. Колись же того не було» [4, с. 3] (сс. Соколівка, 
Річка). У селі Шепіт подарунки дають двічі: на «засновини» та на 
косицю. Якщо ж господарі бідні люди, то не дають подарунків – 
«не має шо дать, скупо». Правда, є майстри, які «доправєються 
цего» (просять). У цей день і розраховувалися за будову. У 1960–
1970х роках за хату на дві половини (середнього розміру) брали 
близько 3000 рублів. У 40–50х роках ХХ ст. у с. Шепіт (присілок 
Криве Поле) траплялося таке, що «клали хату за ринку кукуру
дзи в день [2,5 кг. – О. Г.], бо був голодний рік» [4, с. 57].

Ще один секрет вдалого будівництва – це обережне ставлення 
до інструментів та дотримання техніки безпеки. На Гуцульщині 
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майстри впевнені у вдалому будівництві, якщо протягом усього 
часу зведення хати чи господарських приміщень ніхто не трав
мувався, не порізався тощо. Якщо ж таке трапляється, гуцули
майстри ретельно приховують, бо це недобрий знак для господа
рів помешкання [3, с. 24].

Дуже важливим моментом при зведенні хати є стосунки газ
дів із будівельниками. Щоб у цій хаті часто бували гості, щоби 
будівельники бува «не зав’єзали лихо», не побажали нічого «зло
го» господарям, їх добре годували, частували вином, звеселяли 
та створювали їм добрий настрій. Траплялося, що господарі були 
дуже «скупі» до будівельників і годували їх пересоленою брин
зою, щоб з’їли менше [5, с. 16]. Так, у смт Верховина, за словами 
подружжя Кікінчуків, при будівництві ґражди у 1862 році май
стрибудівельники «щось зробили» і через те в цій хаті у трьох 
поколінь мешканців не народжувалися діти. Постійне відчуття, 
«що хтос за тобов ходит», залишилося і дотепер. Старші люди 
розповідали, що господар ґражди, Юрук (Буліга) Микола, був ві
йтом на селі, «знаною і важною» людиною, а його дружина Кате
рина мала лиху вдачу й годувала будівельників салом із червами, 
через те й поплатилася. У с. Шешори у 70–80х роках тривалий 
час був відомий знахар«примівник» на ім’я Гой. За переказами, 
у його хаті також проживав «чорний», який не лише допомагав 
хазяїну вести вдало господарство, але  й підказував, як лікува
ти людей, худобу тощо. Коли Гой помирав, то дуже просив свого 
зятя по внучці три роки не розбирати хати, а якщо і розбере то 
посіяти пшеницю, аби «той» мав що їсти. Зять його не послухав 
і через певний час його в лісі привалило дерево. На селі люди ка
жуть, що це «рогатий втрутив смереку і убив хлопа» [4, с. 59; 10].

Усі прикмети, ритуали та звичаї, пов’язані з будівництвом 
житла та господарчих споруд, продовжують жити і враховують
ся майстрами на рівні з новітніми досягненнями науки. До сьо
годні гуцули трепетно бережуть свої прадавні знання, передаю
чи його з покоління в покоління. Виходячи з того, що за кілька 
років дослідження цієї тематики в багатьох селах Гуцульщини 
жоден майстер так і не розкрив секретів конкретного захисту до
мівки та окремих елементів впливу на потойбічні сили, можемо 
зробити висновок, що всі ці уявлення мають давні корені, відби
вають міжпоколінний, багатовіковий досвід і відтворюють гли
бинні традиції українського народу.
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музеї – скарбниці культурної  
спаДщини україни

У статті розглянуто виникнення університетських музеїв та їхнє значен
ня, створення Музею старожитностей у Житомирському державному уні
верситеті ім. Івана Франка, його наповненість та специфіку. 

The emergence of university museums and their importance, the creation of the 
Antiquities Museum in Ivan Franko Zhytomyr State University, a variety of exhibits 
and its specificity are considered in the article.

Будьякий народ, якщо він хоче бути незнищенним, забезпе
чити собі майбутнє, не повинен забувати про свої витоки, істо
ричну дорогу крізь тисячоліття.

Культурна спадщина народу зосереджується в музеяхскарб
ницях тисячоліть народної пам’яті, бо там найвиразніше пред
ставлена його ментальна самобутність.

Українці зберегли неймовірно великі надбання від плюндру
вання й забуття для прийдешніх поколінь та світової культурної 
спільноти.

На початку ХХІ  ст. у світі є близько 40  тисяч музеїв. Понад 
половину музейної спадщини зосереджено в Європі, 20  %  – 
у США, решта – в інших країнах світу. Найбільше музеїв мають 
США – понад 3 тисячі, Італія – близько 2 тисяч, Франція, Велика 
Британія, Німеччина і Росія – понад тисячу. В Україні нарахову
ється 422 музейні установи, де зберігаються понад 11 мільйонів 
пам’яток історії, культури, мистецтва.

Заклади культури є вагомим підґрунтям туристичної інфра
структури, мають значний вплив на формування туристичної 
привабливості країни. Музеї  – це скарбниці людської історії й 
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культури, думки й праці, це осередки пізнання навколишньо
го світу.

Університетські музеї є одними з найстаріших у світі. Ще на 
початку ХІХ ст. в університетах почали формуватися кабінети, 
необхідні для освітнього процесу, його наочності.

Із другої половини ХІХ ст. наслідком диференціації наукового 
знання стало виділення профільних університетських музеїв. Із 
розвитком нових дисциплін з’явилися відповідні університет
ські музеї: палеонтологічні, етнографічні, наприкінці ХІХ  ст.  – 
антропологічні, географічні, фізичні, краєзнавчі тощо.

Університетські музеї створювалися відповідно до універси
тетських статутів, з ініціативи приватних осіб, меценатів, учених 
у результаті виставної діяльності. Вони підвищують ефектив
ність навчального процесу, виконують інші пізнавальні та ви
ховні функції.

Житомирське Полісся  – один із найунікальніших регіонів 
слов’янського світу. Один із найстаріших куточків Київської Русі. 
«Свідками становлення Київської Русі були найдавніші древлян
ські міста: Коростень – столиця древлянської землі. Овруч (пер
ша згадка 977 рік), Малин (ХІ ст.) та інші» [3, с. 19]. 

Світ, що оточує людину, – це її рідний край, країна, де вона 
народилася й живе. Треба зробити все, щоб виховати нашу мо
лодь національно свідомою. Знати свій народ – це значить знати 
мамину колискову пісню, що сіє в душу дитини зернятка правди, 
добра, честі, совісті; знати батьківську хату, стежина від якої вли
вається у велику дорогу Вітчизни; знати бабусину вишиванку, 
рушник, як пам’ять роду, звичаї та обряди українців.

Спеціалізація «українознавство» дала поштовх до створен
ня музею старожитностей в університеті ім.  Івана Франка в 
Житомирі. 

Вивчення народознавства відіграє велику роль у становленні 
молодої людини як особистості, бо народознавство – це пізнання 
культури, власного народу й народів світу, пізнання самобутньо
го національного обличчя своєї держави. Народознавство – це 
бальзам, який треба прикладати до ран нашої духовності. Тільки 
на прикладах українства, традицій, звичаїв, обрядів можна збе
регти пам’ять наших предків.

Боляче сьогодні спостерігати, як зникають українські села, 
білі українські хати, хати взруб, предмети домашнього вжитку, 
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народні ремесла, які відходять у небуття, люди – носії фольклор
ного багатства.

Ще в далекі дев’яності, коли була впроваджена в програму ін
ститутів та університетів спеціальність «українознавство», на фі
лологічному факультеті була створена кімнатамузей. Пройшли 
роки, завдяки фольклорноетнографічним практикам, кімната
музей поповнилася різноманітними експонатами. З часом місця 
стало замало, бо колекцію стали поповнювати викладачі, відвіду
вачі. Виникла потреба в додатковому приміщенні для експонатів.

Завдяки ректорові університету професорові Петру Сау
ху, було виділено приміщення для облаштування музею. Так, 
у 2011 році відбулася презентація Музею старожитностей. Його 
створення є справою широкого загалу викладачів, студентів, 
співробітників університету.

З огляду на те, що призначення музеїв як культурноосвітніх 
та науководослідних закладів полягає в збереженні та презен
тації пам’яток природи, матеріальної й духовної культури, важ
ливим є звернення уваги громадян, зокрема молоді, до надбань 
національної та світової історикокультурної спадщини.

«Музей – це один з інструментів самоусвідомлення культури 
в процесі творення нею власної концепції розвитку та самоіден
тифікації певної культури (етнокультурної спільноти щодо ін
ших культур)» [13, с. 11].

Музеї мають багато специфічних рис, які зумовлюють їхні 
наукові, культурноосвітні функції. Найголовніша особливість 
музеїв у тому, що вони збирають, вивчають та експонують пер
шоджерела (як науководослідні установи). Музеї повинні пра
цювати над різноманітними першоджерелами, зокрема рукопис
ними й друкованими документами, книгами тощо (їх є велика 
кількість). Музеям необхідно популяризувати першоджерела, 
показувати їх в експозиційних залах, на спеціальних виставках, 
проводити екскурсії, лекції, круглі столи, а також мати сайти в 
інтернеті. Музей було засновано в 2011  році. У  створенні його 
брали участь студенти, викладачі філологічного факультету. Ва
гомий внесок у наповнення музею зробили викладачі: Башманів
ський Валерій Іванович, Білобровець Володимир Володимиро
вич, Чайковська Ванда Тадеушівна, Місяць Наталія Купріянівна, 
Гримашевич Галина Іванівна, Масловська Марія Володимирівна. 
Зі всієї України викладачі привозили унікальні речі для музею.
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Найстарішим є рушник із Овруччини, який датується 1848 ро
ком. Це самотканий рушник, виконаний червоним та чорним 
кольором, «у козаки». М’який перехід червоного в чорний і на
впаки робить рушник вишуканим. У музеї зібрані речі з багатьох 
куточків України, але найбільше з Житомирського Полісся.

Серед найважливіших напрямів діяльності музею – навчаль
нометодична робота, спрямована на забезпечення кваліфіко
ваного викладання курсу українознавства. Вивчення предметів 
українознавчого циклу враховує специфіку предметів та вимоги 
до підготовки сучасного спеціаліста, який не тільки повноцінно 
володіє предметом, а й знає історію, культуру рідного народу, є па
тріотом України й розуміє суспільний значення своєї професії. 

Фондова колекція музею поділяється на такі основні групи: 
народний одяг, кераміка, писанки, вироби з дерева та металу, 
рушники, народне малярство, взуття, ікони, сучасне декоратив
ноприкладне мистецтво (студентські роботи – писанки, вити
нанки, народні іграшки) тощо. Народне прислів’я говорить: «Те 
й добре, що до нас дійшло, а ми його збережемо».

Найголовнішим видом господарської діяльності на Жито
мирщині завжди було землеробство, про що свідчать експонати, 
представлені в музеї (ціпи, серпи, пікна діжа, ночви, солом’яник 
тощо). Дерев’яний молоток, мірка для насипання зерна у вигля
ді листка, дерев’яні ковшики, дерев’яні чашки, дерев’яні миски, 
вази та інші речі розповідають про те, що в цій місцевості був 
промисел, пов’язаний з обробкою дерева. На цій території здав
на виготовляли з дерева кухонний посуд (миски, ложки, друш
лаки, чашки, сільниці, товкачі, качалки, знаряддя праці тощо).

Складовою частиною етнографічної колекції є гончарні ви
роби, їх понад триста. Переважно –  це побутовий посуд, який 
надійшов із Овруцького, Лугинського, Коростенського, Олев
ського, Попільнянського, Андрушівського, Ружинського, Чуд
нівського, Любарського, Бердичівського районів Житомирської 
області та з інших областей України, зокрема, ІваноФранків
ської, Львівської, Черкаської, Київської, Вінницької, Хмельниць
кої. Миски, глечики, макітри, горщики, баньки, слоїки, близнята 
відрізняються кольором глини, формою. Гончарство було одним 
з традиційних занять населення цього краю ще з часів неоліту. 
Сировиною була гончарна глина, родовища якої значною мірою 
є на нашій території. У давнину посуд робили вручну способом 
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налепу, пізніше – за допомогою гончарного круга, який винай
дений був ще в ІV тис. до н. е. – у ХІV – ХV ст. з’явився більш 
досконалий гончарний круг. «Статистичні дані 1910 року засвід
чують, що в 28 селах Волинської губернії гончарювало 1539 осіб: 
у Житомирському повіті – 12, НовоградВолинському – 5, Кре
менецькому  – 114, Луцькому  – 41, Острозькому  – 101, Рівнен
ському – 151» [7; с. 78].

Найбільшими центрами гончарства на Житомирщині були 
Троянів, Городниця, Царівка. Гончарне ремесло мало локальні 
відмінності: як техніки, так і технології виготовлення. На Волині 
й Поліссі провідною була чорнолощена кераміка сірого, чорного, 
синьочорного кольорів. Вироби називалися «сиваки» [6, с. 73]. 

«Житомирщина мала чимало гончарських осередків: Ца
рівка, Болотниця, Гладковичі, Радомишль, Мала Горбаша та 
інші» [8, с. 82].

У Царівці Коростишівського району на початку ХХ ст. працю
вало 50 майстрів. Наприкінці ХХ ст. там працювали ще майстри 
І. Лазаренко, М. Цимбалюк, І. Хенко, І. Каченюк. Посуд у Царів
ці виготовляли з верхами у вигляді пишних корон, прикрашали 
джгутиками, кульками та іншими наліпами.

Найвизначнішим осередком Житомирщини був Троянів, 
наприкінці ХІХ ст. тут працювали понад сто майстрів. Вироби 
гончарів с. Троянова знаходяться в СанктПетербурзькому му
зеї в Росії. У ХХ ст. продовжили справу троянівських майстрів 
Н. Прилипко, В. Медведюк та інші. Троянів відомий також іграш
ками та фігурним посудом («баран»). Важливим гончарним осе
редком Житомирщини була колись і Городниця. «Наявність 
якісних глин та численних гончарів давала змогу заснувати тут 
фаянсовий завод. У Городниці, окрім посуду, у ІІ пол. ХVIII ст. 
виготовляли молоки для палення тютюну (з перського «моле» – 
трубка) [8, с. 83].

Є в колекції жіночі й чоловічі сорочки з домотканого полот
на, оздоблені вишивкою. Ці експонати розповідають про збере
ження давніх слов’янських традицій крою та прикрашання одя
гу. Зібрана колекція свідчить, що на Житомирщині вишивали з 
давніхдавен і майже в кожній хаті. Вишивали сорочки жіночі та 
чоловічі, скатерки, рушники, серветки. Найчастіше це був гео
метричний орнамент: трикутник, хрест, квадрат, ромб. На тери
торії краю побутували всі 4 типи крою сорочок: тунікоподібний, 
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з уставкою, з цільнокроєним рукавом та на кокетці. Техніки ви
шивок сталі: хрестик, напівхрест, ланцюжок, гладь тощо. Моти
ви вишивок різноманітні: дуб і калина – на парубочих сорочках, 
що означали силу, красу та молодість. Дуб – священне дерево, що 
уособлювало Перуна, бога сонячної чоловічої енергії, розвитку 
життя. Часто на жіночих і чоловічих сорочках вишивали шес
типелюсткову квітку, восьмикутну зорю, котрі в українців за
ймають чільне місце серед символівоберегів. Саме восьмикут
ну зірку носили колядники, вона так і називалася «колядник». 
Символізує вона Творця неба. Найбільш поширеним символом 
на сорочках була «рожечка», «зірочка», що символізувала все
ленську гармонію, духовність, поєднання духовного й матеріаль
ного. Восьмикутна зірка із загнутими кінцями, що рухаються за 
годинниковою стрілкою символізує лад, порядок любові, миру й 
злагоди, дівчата таку сорочку носили «від зглазу», від «дурного 
ока». Про символіку українських сорочок можна говорити дуже 
багато та це не є метою нашої статті. Хочеться лише відзначити, 
що українська жінка чи дівчина, вишиваючи сорочку, відтво
рювала те, що бачила навколо себе, відчувала серцем, водночас, 
ніби кодувала свою долю та долю тих, кому вишивала. Україн
ська сорочка – це чистий енергетичний образ тих, хто її творив, 
це пам’ять про тих, хто її носив, про тих, хто її зберіг.

Окреме місце в музеї займають рушники. Етимологія слова 
«рушник» походить від слова «руш», «рушай». Спочатку це був 
шмат полотна, який мати давала тому, хто вирушав у дорогу. Той 
шматок мати вишивала власноруч. А  ще в прадавні часи, саме 
рушником перев’язували руки молодій парі, що одружувалась 
(побралась). Такі дійства відбувалися у священних гаях. Це був 
праобраз сучасного весілля. Рушник, що використовувався під 
час обряду був витканий матір’ю власноруч. Рушник, на який 
стають молодята, мав бути вишитий мамою нареченої. Люди ві
рили, що через материнські руки, передається все, що бажала 
мати своїм дітям. Згодом «полотно в дорогу» почали ткати за 
певними законами, кодами. Що більше орнаменту на рушни
ку, то більше він захищає від нещастя, бо зло спотикається об 
ті межіузори. По краях полотна робили дві сонячні смуги – то 
дорога з дому й додому. Ясну, золотаву фарбу варили з кори ди
ких яблунь. Рушників дівчина мала наткати на всі випадки жит
тя. Дівчину «напорі» не питали, коли підеш заміж, а питали, чи 
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приготувала скриню. У тій скрині повинно було бути до 100 ви
шиваних речей. У  деяких регіонах України, дівчина вишивала 
понад 40 рушників. Вишивані речі призначалися для дівчини та 
рідних нареченого (а дітей у сім’ях було 12–14). Люди вірили, що 
через вишивку передаються побажання того, хто вишиває. Руш
ники називали за їх призначенням: покутній – це той рушник, 
що вішали в центральному кутку хати, де знаходились найваж
ливіші ікони; кілкові рушники – це рушники, якими прикраша
ли інші ікони, фотографії; рушник – стирач, він призначався для 
стирання крихт зі стола; весільні рушники (плечові), похоронні 
рушники, рушники, які вишивали на родини тощо. Символі
ка рушника різноманітна. Найбагатшою є символіка рушника 
покутнього. На ньому обов’язково було дерево роду  – символ 
пам’яті та багата вишивка, яка складалася з трьох ліній.

Саме термін «почепини» означав, що невістка (наречена) в по
неділок рановранці повинна була у своїй кімнаті почепити руш
ники, при цьому промовляючи до свекрухи: «Нехай Ваші, мамо, 
відпочивають, а мої – робити стають». Це означало, що відтепер 
у хаті працюватимуть молоді руки, прийшла допомога свекрусі. 
Зокрема на Вінничині, молоду (наречену) обдаровувала родина 
чоловіка (нареченого). Якщо хтось не дарував рушника, вважало
ся, що він проти молодої (нареченої). Молода господиня повинна 
була берегти рушники, як зіницю ока, бо якщо хтось украде пода
рований рушник, то в молодій родині будуть довіку сльози. Руш
никами прикрашали домівку до свят. Родина дивилася чи при
крашають їхніми дарунками домівку. У разі відсутності чийогось 
рушника, вважалось, що молода господиня затаїла зло, неповагу.

Треба відзначити, що в давнину українці використовували 
рушники як «головні убори – намітки, перемітки, убруси, адже 
вони виконували рівнозначні рушниковим оберігальні чи жер
товні функції» [4, с. 6]. Саме орнамент на рушниках виконував 
оберігальну та захисну функції. «Дійсно, коли рушникоберіг: то 
й знаки на ньому  – мова символів. Це ніби специфічні, зобра
жального порядку молитви до першоджерел життя – землі, води, 
вогню, повітря та викликаних ними явищ, від яких залежало іс
нування людини» [7, с. 7].

Рушники міняли до великих свят Різдва, Великодня, Трійці. 
Звичайно, символіка цих рушників була різною. Треба зазначи
ти, що в рушниковій символіці панують закони «продиктовані 
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ритуальним табу»  [7, с.  7]. Під час вишивання вседозволеність 
відсутня, можливі лише варіанти певних зображень. Учені звер
тають увагу на першопочаткове значення рушника – оберігаль
не, сакральне й інформативне. 

Вивчення українського орнаменту розпочалося з перших 
десятиліть ХVІІІ ст. й пов’язане з діяльністю Російського Імпе
раторського географічного товариства, фундатором якого були 
В. Татіщев, Г. Міллер, І. Шерген. Вони стали укладачами інструк
цій щодо організації збирацької роботи й в галузі орнаментики. 
В Україні ініціаторами вивчення декоративновжиткового мис
тецтва різних регіонів стали наукові працівники Музею народної 
промисловості та етнографічного музею при НТШ ім. Шевчен
ка. Відомі в Україні на той час були праці В. Стасова «Руський 
народний орнамент» (1872), дослідження Д. Зеленіна «Писання 
і крашанки»  (1910), Олени   Пчілки «Українські взори» (1876). 
Пізніше, протягом 1915–1917  років, український орнамент до
сліджували П. Савицький, В. Модзалевський. Плідно працював 
у цей час М. Біляшівський. Виходить його стаття «Про україн
ський орнамент» (1913), Г.  Павлуцького «Історія українського 
орнаменту» (1927).

Ткали й вишивали у відповідні дні тижня. «Жінки починали 
ткати чи вишивати рушники чи одяг у середу або суботу – у так 
звані жіночі дні. Перший рушник призначався для гостей. Він за
вжди висів на видноті» [7, с. 9]. Звичайно ж, найбільше рушників 
та вишиваних речей використовували на весіллі. Рушник – са
мобутнє явище серед культурних цінностей українців. Рушнико
вий орнамент є унікальним явищем з погляду збереження знако
вої системи, що виникла в прадавні часи. «Встановлення зв’язку 
між символами орнаменту рушника і їх значенням – не просте 
завдання. Річ у тім, що більшості з них властива полівалент
ність, тобто багатозначність, що не дає можливості закріплення 
за визначеним знаком точно визначеного значення» [7, с. 15]. На 
рушнику є головні деталі – символічні образи та другорядні, що 
виконують роль декоративних прикрас. «Вишиваний рушник як 
вид народної художньої культури функціонує в складному пе
реплетінні художнього, психологічного, фізичного й соціально
го часу» [7, с. 15]. У рушниковому орнаменті використовуються 
геометричні знаки, що походять ще з палеоліту. Це символічне 
бачення природи та її явищ. Зокрема, прадавній символ колесо зі 
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спицями, який з’явився ще в дохристиянські часи (знак Перуна) 
є й на сучасних рушниках. К. Юнг зазначає: «Навіть у виключно 
ранніх наскельних малюнках родезійського кам’яного віку поряд 
з життєво правдивими зображеннями звірів зустрічається аб
страктний знак. А саме – восьмикутний вписаний у коло хрест, 
який у такому вигляді неначе промандрував через усі культури... 
Це так зване сонячне колесо, що бере свої початки з такого часу, 
і з такої цивілізації, коли ніяких коліс ще не було... Лиш почасти 
йдеться про зовнішній досвід, з  іншого боку, воно є символом, 
фактом внутрішнього досвіду»  [9, с.  112]. У  християнські часи 
це був громовий знак, знак пророка Іллі. Рушники часто розпо
відають про найважливіші події людського життя. В українських 
рушниках закодована лише наша історія, особливості побуту, 
господарства тощо; насамперед це знаки – обереги. «Українці, як 
корінне населення європейських хліборобських країв, засвоїли 
геометричні знаки саме з точки зору специфічної життєвої та 
господарської корисності» [4, с. 20]. Часто у рушникових орна
ментах зустрічаємо зигзагиблискавки, овальні обриси, якими 
закінчуються верхівки Дерев життя, – це знаки Перуна. Дуже ба
гато різновидів кіл вишивається на рушниках – це символи Даж
бога, Сина Сварога та бога Сонця – Хорса.

Є в музеї багато інших експонатів, які є свідками історії наших 
предків. Треба сказати, що зародження етнографічного музеєз
навства в Україні датують першою чвертю ХІХ ст. З часом було 
засновано чимало профільних етнографічних музеїв та місцевих 
краєзнавчих осередків у багатьох містах України. Одночасно ак
тивізувалися фольклорноетнографічні дослідження. Пройшли 
століття. Багато збережено. Сьогодні етнографічні зібрання ма
ють локальні особливості.

Важливо зазначити, що музей дотримується відповідних умов 
зберігання експонатів це:

 вікна в приміщенні не відчиняються, аби запобігти потра
плянню різних шкідників;

 температурний режим 18–20оС;
 вологість 55–60 %;
 завішування штор на вікнах для запобігання дії світла;
 обов’язкове провітрювання приміщення;
 обов’язкове прогладжування речей, які виготовлені із тка

нини; сушіння на сонці влітку.
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Останнім часом зростає цікавість молоді до своєї етнічної іс
торії, до витоків духовної культури українського народу. Музеї 
могли б стати центрами відродження наукових студій та пропа
ганди українських традицій, звичаїв, обрядів, бо саме на цьому 
тримається нація – це є корінням, що тримає нас на землі, до
помагає зберегти державність, виховати національносвідомих 
українців.
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Тамара Куцаєва, Костянтин Ткачук 
(Київ)

Джерела вивЧення історії наДхоДження 
раритетів обряДів та повсякДення 

євреЙської громаДи україни  
Другої половини хіх – першої третини  

хх століття в національниЙ музеЙ 
історії україни

У  статті охарактеризовано джерела до вивчення історії надходження в 
Національний музей історії України раритетів обрядів та повсякдення єв
рейської громади України 2ї половини ХІХ – 1ї третини ХХ ст. Обґрунто
вано виділення предметів в окрему колекцію, зважаючи на хронологічні й 
тематичні аспекти. Основну увагу приділено вивченню неопублікованих до
кументів. Здійснено реконструкцію історії як надходження однієї з найцін
ніших частин колекції – експонатів колишнього 1го Всеукраїнського музею 
єврейської культури ім. Менделе МойхерСфоріма, так й окремих старожит
ностей. Досліджені джерела дозволили приділити увагу колекціям знище
ного в 1930х роках репресіями Кабінету (музею) антропології та етнології 
ім.  Федора Вовка при ВУАН та київських музеїв, у  розвиток фондозбірень 
яких повсякчас втручалися радянські функціонери в 1950х роках. 

The sources for studying the history of receiving rarities of rituals and everyday 
life of Jewish community of Ukraine of the second half of the XIX – the first third of 
the XX century to the National Museum of Ukrainian History are described in the 
article. The authors have substantiated reasons for selection of the studied museum 
objects into the separate collection, taking into account chronological and thematic 
aspects. The main attention is paid to the study of the unpublished documents. The 
reconstruction of history of receiving of one of the most valuable parts of the collec
tion (exhibits of the former Mendele Mocher Sforim First AllUkrainian Museum of 
Jewish Culture), as well as individual antiquities is done. The investigated sources have 
enabled to pay attention to the collections of the AllUkrainian Academy of Scien ces 
Khvedir Vovk Cabinet (Museum) of Anthropology and Ethnology, destroyed in the 
1930s with the repressions, and Kyiv museums. The Soviet functionaries have inter
vened constantly in their funds and collections development in the 1950s.
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Сучасна музейна презентація будьякого явища передбачає 
не лише якісне музейне проектування. Необхідне представлен
ня актуального та змістовного наративу, що ґрунтується не лише 
на загальновідомих фактах і візуальному опису представлених 
експонатів. Вироблення відповідного наративу для музейної екс
позиції передбачає, значним чином, і ґрунтовне вивчення історії 
надходження в музей експоната майбутньої експозицій. Презен
тація «легенди» музейного предмета змінює акценти розуміння 
наукової презентації історії, етнології або мистецтва. Предмет 
перестає бути простим унаочненням до концепції, а  стає «жи
вим» та «динамічним» об’єктом матеріальної культури, через 
який і відбувається презентація знань академічної науки під час 
музейної комунікації. 

Таким чином, за рахунок набутого знання про умови ство
рення або набуття конкретного предмета певною особою або 
інституцією, середовища, часу побутування та причин його пе
редачі на постійне державне зберігання у музей, можна будувати 
багаторівневу комунікацію з відвідувачами, відкривати нові сен
си як звичних, так і малопомітних явищ. У результаті взаємодія 
експозиціонера з музейним предметом, а надалі з аудиторіями, 
значно переростає просте «речознавство» і поверхневе, описове 
та візуальне сприйняття експоната. Принагідно зазначимо, що, 
маючи за мету висвітлити факти про історію надходжень експо
натів виставок, експозиціонер значно розширює коло предметів, 
які можуть бути відібрані з фондозбірні для експонування. Уні
кальність знань, що розкриваються через конкретний музейний 
предмет, може повністю затьмарити його певну непрезентабель
ність для показу або «неекспозиційність».

Джерелами для дослідження було обрано фондовообліко
ву документацію Національного музею історії України (далі  – 
НМІУ), окільки місце зберігання музейних предметів і є тим 
полем, де об’єктивно накопичується більше інформації, аніж у 
звичайному архіві, що містить відомості про явище або пред
мети. У той же час об’єктивні та суб’єктивні чинники, а також 
порушена нами дискусія про (не)сприйняття музеїв як ресурсів 
архівного зберігання документів, ведуть часто не лише до непо
вноцінності інформації, а й фактично до неможливості відшука
ти документи, наявність яких логічна [5–7]. Таким чином, про
понованою статтею робимо внесок не лише у вивчення заявленої 
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теми, а й звертаємо увагу на актуальність дослідження фондово
облікової документації музеїв, адже вона може містити унікальні 
відомості, окрім загальновідомих з Актів передавання предметів 
на постійне або тимчасове зберігання, книг надходжень, інвен
тарних книг тощо. 

Аналіз історіографії з теми не дозволяє вести мову про до
статнє вивчення джерел надходження у НМІУ раритетів обрядів 
та повсякдення єврейської громади України. І хоча від початку 
1990х років опубліковано чимало наукових і науковопопуляр
них розвідок про юдаїку в колекції НМІУ, зокрема Т. Романов
ською, В.  Солодовою та Ю.  Лесковою [8–12], однак присвячені 
вони лише частині пам’яток. Т. Романовська розглянула додатко
ві атрибуції та мистецтвознавчий опис ювелірних синагогальних 
виробів з дорогоцінних металів, що зберігаються у філії НМІУ 
«Музей історичних коштовностей України» (далі – МІКУ). В. Со
лодова й Ю. Лескова в деталях відновили історію 1го Всеукраїн
ського музею єврейської культури ім. Менделе МойхерСфоріма 
та долю його вцілілих експонатів, які передали в сучасний НМІУ 
1952  року. Подана інформація виявляє лише частину знань та 
умовно ґрунтується на «зовнішніх» джерелах Центрального дер
жавного архіву вищих органів влади та управління, Державного 
архіву Одеської області та архіву Одеського історикокраєзнавчо
го музею. Інші джерела про фрагмент колекції музею єврейської 
культури, доступність яких очевидна, як і джерела комплекту
вання цілісної колекції юдаїки НМІУ, ніколи не досліджувалися. 

Метою пропонованої розвідки є вивчення, характеристика 
та введення в науковий обіг раніше неопублікованих джерел із 
числа музейної документації, що реконструюють історію над
ходження в НМІУ раритетів обрядів та повсякдення єврейської 
громади України 2ї половини ХІХ – 1ї третини ХХ ст. 

Для визначення чіткого кола потенційних джерел досліджен
ня нами для початку було охарактеризовано хронологічні рамки 
колекції, яку вивчаємо. Зважаючи на фактичну наявність пред
метів, їхню історикокультурну цінність, недостатню вивченість 
теми в музеї загалом та загальні тенденції вивчення теми «юда
їка», ми окреслили відповідний період – кінець ХІХ – 1ша тре
тина ХХ  ст. Нижня хронологічна межа зумовлена приблизним 
датуванням найдавнішого з фактично наявних музейних пред
метів. Верхня хронологічна межа обрана таким чином, що саме 
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на період до початку Другої світової війни припадає останній час 
розквіту штетлу та його самобутності, отже, і створення необхід
них для релігійних обрядів і повсякденного життя речей. 

За результатами аналізу інформації в секторі обліку відділу 
фондів і частково музейного архіву, нами визначено п’ять дже
рел комплектування музейних предметів, що відносяться до 
юдейських старожитностей. Необхідно зазначити, що частина 
з названих музейних предметів, які вироблені з недогороцінних 
металів і зберігаються у фондосховищі НМІУ на вул. Володимир
ська, 2, є, фактично, «ключем», який «відмикає» двері до особли
вого процесу комплектування фондів МІКУ на вул. Лаврській, 9 
згаданими вище ювелірними виробами. У такий спосіб ми про
понуємо відійти від вже стійкого музейного стереотипу, що асо
ціює юдаїку НМІУ виключно зі срібними ритуальними предме
тами, що зберігає МІКУ. Це лише найбільш досліджена частина 
від загальної кількості тематичних предметів, що зберігаються 
не тільки в МІКУ (дорогоцінні метали), а й у власне НМІУ в ін
ших групах зберігання: «Етнографія», «Різне», «Метали», «Рідкіс
ні документи», «Малярство», «Нумізматика» та «Гравюри». 

За хронологією надходження експонати можна розподілити 
наступним чином: «Старі музейні фонди» (датування та джерела 
надходження невідомі); 1936 рік – з Кабінету (музею) антрополо
гії та етнології ім. Федора Вовка; 1949 рік – закупівля у приватних 
осіб; 1953 рік – з Одеського державного археологічного музею; 
1956 рік – з Національного музею українського народного деко
ративного мистецтва та Київського національного музею росій
ського мистецтва.

Історія кожного надходження є цікавою не лише з погляду 
музейної науки, яка націлена на максимально змістовне напо
внення Науковоуніфікованого паспорту, а й музейної презента
ції. Підтвердженням цьому є створення виставки «(Не)втрачене: 
раритети обрядів та повсякдення єврейської громади України 2ї 
половини ХІХ – 1ї третини ХХ ст.», на якій, здебільшого, куль
тові предмети стали не лише унаочненням обрядів. Кожний із 
презентованих експонатів – фактично «доповідач» про особли
вий період як із життя єврейської громади України, так й істо
ричного процесу. 

Найбільш складними для дослідження є «Старі музейні фон
ди» й надходження від приватних осіб. Принагідно зазначимо, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



202

що основними джерелами дослідження всіх надходжень стали 
інвентарні картки на музейні предмети та фондовооблікова до
кументація. Проте серед «стандартної» музейної документації 
нами виявлено і надзвичайно важливі документи, які введені в 
науковий обіг уперше. Зазначимо і те, що досліджені інвентар
ні картки заповнені в 1950х роках (після набуття НМІУ [тут і 
далі вживаємо сучасну назву музею, адже деталізація історичних 
назв інституції не суттєва для дослідження. – Т. К., К. Т.] нової 
назви і переїзду в будівлю по вул.  Володимирській,  2). У  кіль
кох випадках це не співпадає з періодом надходження музейних 
предметів і значно знецінює досліджувані джерела.

Зважаючи на те, що з початком німецькорадянської війни 
евакуація культурних цінностей радянської держави відбувала
ся вибірково та хаотично, НМІУ втратив не лише частину фон
дів, а й документацію. Ю. Безкоровайна зазначила, що: «...плани 
розвантаження (евакуації) були розраховані на вивезення лише 
унікальних і рідкісних пам’яток...» [1, с. 310]. Таким чином, лише 
Книга надходжень та Інвентарна картка 1950х років на музей
ний предмет Р299 є джерелами розповіді про те, що шофар (ри
туальний музичний інструмент із рогу тварини, у який сурмлять 
напередодні свят Рош ХаШана та ЙомКіпур) зберігався в музеї 
з довоєнних часів. Інша документація для визначення того, яким 
чином з’явилися на предметі так звані старі інвентарні номери, 
промарковані до Другої світової війни, відсутня. У  той же час 
додаткова інформація з Інвентарної картки про те, що шофар є 
«надходженням» з київського району Подолу, вказує на те, що 
після війни в музеї працювали співробітники, які були носіями 
«усної історії» про колекцію. Нині ця інформація втрачена.

Виявлення відомостей про єдине надходження, яке вияснили 
у приватної особи, вдається більш перспективним, хоча і трудо
містким. Зокрема, у 1949 році у вчителя П. В. Клименко з м. Ко
зелець Чернігівської області було придбано прикметний реміс
ничий виріб для ритуального омовіння рук – натлу. На жаль, як і 
в попередньому випадку, для дослідження доступна лише Книга 
надходжень та Інвентарна картка 1950х років, але не Акт при
ймання предмета на постійне зберігання або Протокол фондово
закупівельної комісії. Разом з тим наявність імені колишнього 
власника визначає перспективу та актуальність звернення до об
ласного державного архіву щодо зазначеної персоналії. 
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Одним з найбільш змістовних і однозначних є джерело, що 
пояснює передачу в НМІУ експонатів з Державного музею укра
їнського мистецтва. Це  – Наказ Міністерства культури УРСР 
№ 306 від 11 лютого 1956 року «Про передачу експонатів Київ
ському історичному музею» [сучасний НМІУ. – Т. К., К. Т.]. Ори
гінал завіреного секретаріатом Міністерства наказу зберігаєть
ся в НМІУ  як «Інші документи до Акту №  1026». Зміст наказу 
розкриває те, що за вказівкою радянських функціонерів, які то
тально контролювали справи культури, сучасний Національний 
музеї українського народного декоративного мистецтва і Київ
ський національний музей російського мистецтва (нині – Наці
ональний музей «Київська картинна галерея») передали в НМІУ 
105  зразків декоративноужиткового мистецтва з недорогоцін
них металів ХІХ – початку ХХ ст. 

Сучасна музейна практика також передбачає обмін предме
тами Музейного фонду України як форму комплектування му
зейного зібрання, але лише шляхом обміну, тобто на договір
них, взаємовигідних засадах та без жодної участі держави [13]. 
А ні 1956 року, а ні в інші роки НМІУ не проводив подальшого 
обміну предметами в адекватній кількості та тематиці з «Київ
ською картинною галереєю». Це свідчить про нав’язування са
мого процесу обміну колекціями, у яких здійснювали ревізії та 
форматування, залежно від ідеології. Принагідно зазначимо, що 
Акт №  1026 розповідає про те, що майже всі передані предме
ти потребували реставрації або були фрагментами комплектів. 
Отже, суть добровільності цього надбання також під питанням. 
Водночас розуміємо, що за імовірної відмови НМІУ прийняти 
старожитності на зберігання, вони б могли назавжди зникнути 
з культурного обігу. Пошук аналогічних наказів Міністерства 
культури УРСР щодо фондозбірень інших музеїв на часі. 

Інвентарна картка №  Е891 на непримітний, на перший по
гляд, предмет групи зберігання «Етнографія» відділу фондів 
НМІУ – ригл (прилад для проколювання отворів на маці під час 
випікання), містить надзвичайно важливу інформацію: «Пе
реданий з музею Хф.  Вовка». Короткий запис дозволив про
стежити долю яскравого українського музею, що мав на рів
ні академічної науки популяризувати національну культуру 
та одночасно був центром антропологічних та етнологічних  
досліджень.
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Кабінет (музей) антропології та етнології ім.  Ф.  Вовка при 
ВУАН існував у 1921–1934 роках. Інституцію, названу на честь 
професора Федора (Хфедора) Кіндратовича Вовка – антрополо
га, музеєзнавця та автора першої теорії антропологічного складу 
українців, знищили під час репресій. Через два роки, 1936 року, 
до 2х тис. одиниць зберігання, у т. ч. ригл із старим інвентар
ним номером Е104, передали в Центральний історичний музей 
ім. Тараса Шевченка (так з 1934 р. іменували НМІУ) [14]. Наступ
ним етапом дослідження буде спроба віднайти документацію 
НМІУ для з’ясування обсягу як юдейських старожитностей, так і 
предметів інших етнічних груп, що надійшли, імовірно, з Підвід
ділу етнографії народів України Кабінету ім. Ф. Вовка. Реалізація 
завдання є особливо актуальною, оскільки під час формування 
самого музею ім. Ф. Вовка в 1921 році в його колекцію було пере
дано 169 одиниць зберігання з НМІУ, факт повернення яких не 
встановлено. 

Принагідно зазначимо, що в науковій бібліотеці НМІУ провід
ною бібліотекаркою Л. Дідорою виявлено понад 10 антикварних 
видань, що належали Ф. Вовку безпосередньо (мають екслібрис) 
або позначені печаткою бібліотеки Кабінету (музею) [наприклад, 
3, 15]. На виданнях також наявні дарчі написи для музею. Окрім 
того, названі видання є джерелами до вивчення українського 
книгознавства. Наприклад, дарчий напис Г. Колцуняка 1922 року 
на його виданні про Коломийщину – це рідкісна ілюстрація не 
лише історії музейної справи (у  1920–1933  рр. він був співро
бітником НМІУ), а й діяльності етнографічної секції Наукового 
товариства імені Шевченка [15]. Доля була трагічною. Колцуняк 
Гнат Миколайович – живописець, архітектор, етнограф і фольк
лорист, старшина та диригент духового оркестру Української Га
лицької армії. Слідча справа № 66576 загиблого в 1937 році патрі
ота зберігається в Галузевому державному архіві СБУ [2; 4]. 

Останньою і найбільш значущою є історія надходження в 
НМІУ юдейських культових виробів з дорогоцінних та недорого
цінних металів від Одеського державного археологічного музею, 
де зберегли 230  предметів грандіозної колекції 1го Всеукраїн
ського музею єврейської культури ім. Менделя МойхерСфоріма 
(у 1937 р. – більше 30ти тис. одиниць зберігання) [11]. Загаль
ними висновками про всі вищезгадані розвідки, які в багатьох 
аспектах розповіли про колекцію до 31 травня 1952 року – дати 
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відправки з Одеси в Київ вантажу дорогоцінних в усіх значен
нях виробів, такі: поперше, за опублікованими джерелами зна
ння про колекцію МойхерСфоріма перериваються саме у травні 
1952 року і відновлюються лише 25 липня 1991 року. Це відбуло
ся на основі публікації «Розкопки без археологів» у газеті «Прав
да України» (її цитує В. Солодова). Подруге, публікації розпові
дають про віднайдені в МІКУ 1991 року виробів з дорогоцінних 
металів так, що нібито вони складають повний комплект із на
званих 230 предметів  [12]. Натомість аналіз фондовооблікової 
документації, зокрема Акту №  627А від 12  лютого 1953  року 
та додатків до нього  – чотирьох описів і телеграми директора 
Одеського державного археологічного музею в НМІУ, підводить 
до важливого факту. Відомі на весь світ дорогоцінні предмети 
МІКУ та понад 30 досліджених нами у групі «Метали» фондоз
бірні НМІУ виробів з недорогоцінних металів є частинами одно
го надходження. На цей факт ніколи не звертали уваги. Таким 
чином, названі «додатки», які об’єктивно є архівними докумен
ти, але не мають цього статусу, дозволять доповнити «шлях» екс
понатів колишнього музею єврейської культури після 31 травня 
1952 року. Можлива реконструкція не тільки факту надходжен
ня «спецпоштою» вантажу. Об’єктивними є питання про процес 
звітування за отримання та прийняття на облік надходження, 
що з незрозумілих причин сталося лише в лютому 1953 року та 
відсутність атрибуції (не складено інвентарні картки) 9 років, 
аж до передачі частини музейних предметів у новостворену фі
лію НМІУ «МІКУ». Таким чином, наведені нижче документи, що 
важливі для ще більш повноцінного вивчення заявленої теми, 
уведено в науковий обіг вперше. 

Акт №  627А є важливим джерелом інформації, адже він не 
стандартний, у розумінні сучасного музейника, Акт передавання 
предметів. Це двосторонній машинописний документконспект 
із описом як зовнішнього вигляду вантажу, що надійшов у трьох 
скринях (предмети досі не атрибутовані з точки зору етнології), 
так і покрокового процесу їх відкриття, вивчення змісту та вне
сення у Книгу надходжень. Документ підписаний директором 
НМІУ А.  Кричевським, головним зберігачем І.  Коноваловим і 
двома науковими співробітниками – І. Бондарем і М. Мінаєвою 
Принагідно зазначимо, що фраза з Акту «Всі дефекти експонатів 
будуть описані в інвентарній книзі ДМ  / дорогоцінний метал» 
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вказують на те, що всі предмети вирішили зарахувати в цю групу 
зберігання, незважаючи на те, що серед них було декілька десят
ків виробів з міді (надалі більшість із них виявилася з латуні). 
Про подальшу апробацію, на жаль, нині нічого невідомо. 

Телеграма директора археологічного музею А. Есипенко про 
надсилання експонатів 1го Всеукраїнського музею єврейської 
культури ім. Менделя Мойхер Сфорима від 31 травня 1952 року 
надзвичайно значуща для дослідження. Це документальне свід
чення отримання вантажу в Києві, адже жодних відомостей про 
надсилання з Києва підтвердження про отримання вантажу 
(телеграма, лист тощо) невідомо. За інформацією директорки 
Одеського історикокраєзнавчого музею В.  Солодової, автором 
телеграми був кандидат історичних наук Есипенко Анатолій 
Львович 1912 р. н., який разом з колегами здійснював оформлен
ня цінностей, що були виявлені, фактично, випадково. 

Чотири описи на згадані 230 предметів – це три двосторон
ні рукописи і один машинопис на аркушах А4. Три описи на 48, 
87 та 95 (усього 230) предметів з інформацією про вагу, пробу, 
матеріал та атрибуцію, яка є як описовосхематичною, так і про
фесійною щодо назв, підписані чотирма прізвищами членів ко
місії  – Болтенко, Рудин, Панасюк й Олександрова  – 15  травня 
1952 року. Четвертий опис на 87 предметів, які були вміщені у 
три скрині, – це так само двосторонній рукопис, однак складений 
він раніше, протягом 12–15 лютого 1952 року. Документ підписа
ний п’ятьма особами: Шист  [...] (старший інспектор обласного 
відділу культурнопросвітницьких установ), Буже [...] (старший 
науковий співробітник Державного музею оборони Одеси), Бол
тенко і Фройбер [...] (старші наукові співробітники Одеського 
державного археологічного музею), Панасюком (головний збері
гач) і Цобар [...] (старший контролерревізор Одеської інспекції 
пробірного нагляду). І хоча прізвища розтекстувати неможливо, 
адже краї аркуша сильно обтріпані, у дослідженні В. Солодової 
наявна вся необхідна інформація з архіву музею, що вона пред
ставляє. Опис завірений гербовою печаткою музею за підписом 
директора Есипенка та головного зберігача Панасюка. За опублі
кованою інформацією ми дійшли висновку, що цей опис скла
дений до Наказу Комітету у справах культурно просвітницьких 
установ при Раді Міністрів УРСР № 155 від 15 лютого 1952 року 
про передачу експонатів Одеському обласному відділенню Держ
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банку, що означало їхню втрату для культури (переплавлення, 
продаж тощо). Додаткові порівняння виявляють, що вищеназва
ні три описи від 15 травня 1952 року були складені вже до нового 
розпорядження Комітету у справах культурнопросвітницьких 
установ при Раді Міністрів УРСР від 8 травня 1952 року про зміну 
Наказу № 155 і передачу експонатів у НМІУ [11]. Вивчення зміс
ту переліків засвідчило, що фактично опис на 87 предметів від 
15 травня є копією опису від 12–15 лютого з «мокрою печаткою». 

За результатами проведеного дослідження ми дійшли виснов
ку про те, що джерела вивчення історії надходження раритетів 
обрядів та повсякдення єврейської громади України 2ї поло
вини ХІХ – 1ї третини ХХ ст. в НМІУ є більш змістовними та 
різноманітними, аніж це вважали досі. Наявна можливість на
бути знання не лише про маловідомі частки колекції, а й про ті 
експонати, історію походження яких вважали вже дослідженою 
в усій повноті. 
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Тамара Русінова 
(Київ)

прикраси з монетами і ДукаЧі  
зі збірки національного музею  

нароДної архітектури та побуту україни

У статті розглянуто шийні та нагрудні прикраси як зразки художньої твор
чості народних майстрів. Досліджено історію виникнення й побутування озна
чених прикрас, охарактеризовано стан збереження їх традиційних форм і спо
соби виготовлення в різні періоди, а також окреслено пов’язані з ними народні 
традиції. Основою дослідження стали прикраси зі срібними монетами й дукачі, 
зібрані в колекції Національного музею народної архітектури та побуту України. 

Neck and breast adornments as the samples of artistic works of folk craftsmen 
are considered in the article. The history of origin and existence of the above men
tioned adornments is investigated. The state of their traditional forms preservation 
and the means of their production in various periods are described. National tradi
tions connected with them are also defined. The research is based on the adorn
ments with silver coins and dukachi, preserved in the collection of the National 
Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine.

У фондах Національного музею народної архітектури та по
буту України (далі  – НМНАПУ) зберігається колекція дука
чів і прикрас з монетами, викарбуваних протягом ХVII–ХХ ст. 
Ці пам’ятки матеріальної культури співробітники Музею збира
ли в етнографічних експедиціях від часу його заснування. Дослі
дження окресленої теми – надзвичайно важливе завдання як для 
збереження пам’яток, так і для їх популяризації.

Звичай носити шийні прикраси можна простежити ще з доіс
торичних часів. На територіях, які були заселені слов’янами, у дав
ніх похованнях (зокрема, в одному з відкритих поблизу м. Києва) 
археологами знайдено металеві та мінеральні шийні оздоби у ви
гляді окремих намистин або й цілих разків. Такі знахідки описував 
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В. Хвойка у книзі «Древние обитатели Среднего Приднепровья и 
их культура в доисторические времена (по раскопкам)». Знайдені 
на початку ХХ ст. в Черняхівському могильнику жіночі прикраси 
та срібні й золоті монети датовані ІІ ст. до н. е. [20, с. 46]. 

Згадки у староукраїнських літературних пам’ятках про на
мисто під назвою «бисьръ», або «бисръ», трапляються вже в Х ст. 
На території України в похованнях, датованих ХI ст., археолога
ми було знайдено намистини продовгуватої форми з прозорого 
скла, срібла та золота. Технологічно їх виготовлення відбувалося 
так: на поверхню скляної маси клали срібну або золоту платівку, 
а  потім зверху заливали скляною масою. Цей вид намиста був 
найбільше поширений у княжій УкраїніРусі. Серед стародавніх 
намистин княжого періоду відомі ще й металеві, властиві Волині, 
Київщині та Галичині, виготовлені у вигляді ягід малини.

Дукач  – металева, часто визолочена нагрудна прикраса, що 
складається з медальйона і банта. Дукачі були характерною де
таллю українського жіночого вбрання, одним з видів художніх 
виробів місцевих народних ювелірів. Видатний фахівець з нуміз
матики, автор монографії «Дукати і дукачі України» І. Спаський 
дійшов висновку, що дукачі були продуктом місцевого вироб
ництва, центр якого розташовувався на Лівобережжі. На лівому 
березі Десни (Ніжин, Вересоч, Борзна) знаходили дукачі з банта
ми, а на правому – без бантів.

«Дукачами» у ХIХ–ХХ ст. називали різні за матеріальною і ху
дожньою цінністю жіночі прикраси – від старанно виготовленого 
ювелірного виробу до копійчаної, примітивної фабричної штампо
ваної бляшки. Відповідно, в одних місцевостях України дукачі на 
початку ХХ ст. вважалися парадною, святковою прикрасою, тоді як 
в інших їх повсякденно носили не тільки дорослі, але й діти.

На Чернігівщині традиційно починали носити дукачі з дівоц
тва. Ці прикраси або переходили від матері до дівчини, або їх за
мовляли чи купували. Золоті та срібні дукачі  – це були дорогі 
прикраси, що їх могли собі дозволити лише багаті дівчата. Так, 
серед конфіскованого в 1704 році майна полковника Перехреста 
Охтирського слобідського козацького полку був один «черво
ний», що зветься «дукат», який, очевидно, належав його доньці. 
В описі майна 1704 року фастівського полковника Семена Палія 
віднаходимо, зокрема, такий перелік: «Червонных гнутых одина
ких 20 на манисте коральковой черной, червонных также гнутых 
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на коральковой манисте  18; червонные золотые на нитке, сий 
есть дукат великий, имея в себе 5 золотых да 3 золотые» [5, с. 43].

До того як з’явилася «мода» на дукачі й почалося їх масове ви
робництво, ювелірство в Україні пройшло довгий шлях розвит
ку. Українська художня металопластика має яскраву історію, що 
включає періоди високого зльоту та пишного розквіту. Найдав
ніший відомий нам її період припадає на VI–VIII ст. Як свідчать 
археологічні дослідження, східні слов’яни вже тоді мали розви
нуте мистецтво, у  тому числі й художню металопластику  – ви
робництво різних прикрас з кольорових і дорогоцінних металів 
(браслети, сережки, персні, фібули, шийні гривни, деталі жіночих 
головних уборів та пряжки до поясів). Слов’янські майстри во
лоділи різноманітними ювелірними техніками: литво, штампу
вання, карбування, ритування, скань й інкрустація металом чи 
камінням, виїмчаста емаль, – а також уміли наносити позолоту.

У добу Київської Русі художня обробка металу досягла неба
ченого доти розквіту. Багато чого запозичивши з Візантії, май
стриювеліри Київської Русі внесли в тогочасне мистецтво чи
мало нового, свого. Наприклад, перегородчаста емаль замінила 
жолобчасту (виїмчасту). Ювеліри продовжували розвивати мис
тецтво попередньої доби в техніці карбування й черні (оковка 
рогів з Чорної Могили в Чернігові Х ст.). У ХII ст. знову розквіт
нуло оздоблення срібла черню, особливо браслетів, бляшок, що 
нашивалися на одяг тощо. 

При нашесті татар у 1239–1240  роках на Київ, Чернігів, Пе
реяслав та інші українські міста було зруйновано ювелірні май
стерні. Уцілілі майстри втекли на Волинь. У той період художній 
металопластиці було заподіяно непоправної шкоди. Тоді на дея
кий час зникли такі техніки: перегородчаста емаль, скань і зернь. 

На території ГалицькоВолинського князівства в наступні піс
ля татарського лихоліття віки ювелірне виробництво спиралося 
на традиції Київської Русі, але при цьому зазнало значних змін, 
зокрема, через посилення західноєвропейських впливів. 

Згодом відбулося об’єднання ювелірів у цехи. У  ХVI  ст. ви
значним центром ювелірства стає Львів, де водночас особливого 
значення набуло ливарництво – відливання гармат, дзвонів.

На другу половину ХVII та ХVIII ст. припав розквіт ювелір
ства на західноєвропейських засадах із центрами в Гданську, 
Нюрнберзі, Аугсбурзі. У Києві та інших містах з’явилася плеяда 
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майстрів металопластики. У їхніх виробах переважає карбуван
ня високого рельєфу, вживається золочення важливих деталей, 
панує пишний рослинний орнамент. Протягом цього періоду 
було виготовлено багато виробів культового призначення над
звичайної мистецької та матеріальної цінності. Разом з оздоба
ми одягу, особистими прикрасами та зброєю в побут поступово 
ввійшов столовий, часто срібний, посуд. У цей період поширило
ся народне ювелірство – золотарство, у якому широко застосову
валися як західноєвропейські елементи, так і композиції, моти
ви, форми народного мистецтва. Зародився новий вид народної 
творчості. Золотарі, крім сережок, перснів, хрестів, «риф» (чи 
«пугвиць») до «доброго намиста» (коралів) – давно поширених 
прикрас, почали виготовляти новий вид – дукачі. Таким чином, 
поява дукачів була результатом довгого і складного процесу роз
витку української художньої металопластики [16, с. 21–134].

Приблизно в другій половині ХIХ ст. на більшій частині те
риторії України дукачі як елемент матеріальної культури почали 
вироджуватися. Стара золотарська техніка зберігалася тільки на 
Чернігівщині та Слобідській Україні (зразки двохтрьох типів, 
які губляться в масі дукачівмонет, що поступово набувають де
далі більшого поширення) [16, с. 135].

Слово «дукач» є українською видозміною назви західноєвро
пейських золотих монет  – «дукатів» (червоні золоті). Звичай ви
користовувати монети як прикраси побутував у багатьох народів, 
у тому числі й стародавніх слов’ян, безперечно, він передував зви
чаю носити особливу поодиноку прикрасу у вигляді досить великої 
медалі. Проте слід розрізняти носіння намиста з монет і носіння 
окремого медалеподібного предмета – ці традиції не виключають 
одна одну. Та й українська назва «намисто» походить від слова «мо
нисто» й бере свій початок від лексеми «монета» [16, с. 29].

Дукачімонети носили українські дівчата разом з намистом і 
хрестом. Це могли бути справжні австрійські дукати, пізніше в 
ужитку були російські рублі або фальшиві дукати, що їх спеці
ально виготовляли місцеві ювеліри.

Найбільшою чіткістю відзначається Чернігівщина. У  цьому 
регіоні не зафіксовані дукачі, зроблені з монет. Майже всі від
найдені зразки – місцевої роботи, із зображеннями з обох боків. 
Їхнім обрамленням часто слугував тільки плетений з дроту шну
рок. Бант – зображає стрічку, зав’язану бантом у чотири петлі,  
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з двома гілочками, що йдуть від центру, та прикрашений трьо
ма кольоровими гранованими скельцями. Ця форма банта на
зивається «ніжинською». Бант з’єднувався прямо з вушком 
медалі, проте в Чернігівському обласному історичному музеї 
ім. В. В. Тарновського є зразки, зібрані на Чернігівщині, у яких 
такий самий бант був приєднаний до медальйона трьома корот
кими ланцюжками [16, с. 21–22].

Деякі дукачі Полтавщини мають бант, схожий на ніжинський, 
але він масивніший і з’єднаний з медальйоном за допомогою 
ланцюжків. Відомі банти і брошки у вигляді пелюсток, теж зі 
скельцями. Трапляється надзвичайно гарна «ампірна» брошка у 
вигляді корзинки з листям і квітами (скельця на квітах), – певно, 
це характерна для Полтавщини місцева форма банта, хоча відо
мий український мистецтвознавець С.  Таранушенко відзначив 
такий її різновид як типовий для майстерень лебединських зо
лотарів. Частина дукачів Полтавщини, оправлених дротяними 
пружинками, бантів не має. Замість них до вушка медальйона 
прикріплено розетку з кольоровим скельцем, корону, крилатого 
херувима [16, с. 22].

На Слобідській Україні трапляються дукачі, очевидно, міс
цевого виробництва, але з бантами «полтавського» типу («кор
зинки» лебединських золотарів). Дукачі, зроблені з монет 
ХVIII–ХIХ  ст., зустрічалися на Слобожанщині частіше, ніж на 
Полтавщині, але тут було зафіксовано чимало дукачів з медаль
йонами місцевого виробництва. Як припускає І.  Спаський, до 
місцевих форм належали литі банти з кутастими перегинами 
стрічки, увінчані не короною, а  херувимом, підвішеним до ме
дальйона на ланцюжках. Проте свідчення про слобожанські ду
качі такої форми не були підтверджені знахідками і залишилися 
тільки в записах [16, с. 22–23].

Не було віднайдено жодних відомостей про дукачі Київщи
ни, за винятком одного – з портретом Катерини II, – що належав 
київським міщанкам ХIХ ст. і був згаданий у каталозі 1890 року 
[16, с. 22].

Пристосування для підвішування  – однакове для всіх видів 
бантів: трохи вище середини на зворотному боці банта припаю
ється вертикально досить довга скоба з вузькою щілиною для 
протягування стрічки. Імовірно, що всі дукачі з бантами носи
ли тільки на стрічках (на Чернігівщині – лише на червоних), які 
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утримували медальйони на рівні грудей, серед «доброго намис
та» – коралів, перенизаних срібними «пугвицями».

За добрих часів в Україні був звичай, за яким хрещений бать
ко дарував на першу річницю хрестин похресниці золотий ду
кач. Найкращим вважався той, на якому було викарбувано образ 
святої, ім’я якої носила похресниця – Варвари, Катерини, Марії 
Магдалини та ін. [8, с. 499]. 

Ф. Вовк у «Студіях з української етнографії та антропології» 
згадував звичай дарувати дукача новонародженій дитині або 
радше матері за народження немовляти. Дослідник подав дві на
зви цієї прикраси – «дукач» і «личман». Також він описував, як 
їх носили: або разом з намистом, або на окремому шнурку, при 
цьому одну найбільшу монету підвішували на трьох маленьких 
ланцюжках до довгого ланцюжка, одягнутого на шию, або ще на 
срібному чи позолоченому банті, що його прикріпляли до стріч
ки, шнурочка чи ланцюжка. Монети для дукача переважно були 
тонкі й великого діаметра – австрійські дукати Марії Терезії, зго
дом почали використовувати російські рублі або дукачі місцево
го виробництва зі святим образком з одного боку та портретом 
цариці Єлизавети чи Катерини – з другого [7, с. 124–125]. 

Особливий характер має топографія литих дукачів. Такі дука
чі переважно зустрічаються без бантів, обрамлення і навіть без 
позолоти, їх носили на шиї, підвішуючи на нитці бус, для цього 
пристосовано й вушко, яке має дуже маленький отвір. Найбіль
ше дукачів цієї групи знайдено на півночі Чернігівщини, але їх 
фіксували також у містах і селах Полтавщини, на Дніпропетров
щині, на Слобідській Україні і на Правобережжі. Найвірогідні
ше, що виробничим центром була одна зі старообрядницьких 
слобід Північної Чернігівщини [16, с. 25–26].

У документах ХVII–ХVIII ст. трапляються часті згадки про ду
кати з ланцюжками. Мабуть, спочатку в панському побуті дука
ти носили саме на ланцюжку, а бант узвичаївся згодом, для його 
кріплення використовували те саме кільце, що й на ланцюжку. 
Ніжинський спосіб кріплення банта – безпосередньо до медаль
йона,  – можливо, засвідчує еволюцію прикраси, а  найпростіші 
личмани зберегли первісний народний спосіб носіння – у намис
ті (іл. 10).

Дукачі стали однією з основних, найулюбленіших прикрас укра
їнських жінок і дівчат. Неможливо уявити народний святковий  
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одяг України ХIХ  – початку ХХ  ст. без значної кількості при
крас – намиста, дукачів [15, с. 138]. Так, в Україні наречені, іду
чи під вінець, одягали намиста, дукачі, цим вони не лише себе 
прикрашали, але й демонстрували свою заможність. Натомість 
перед «коморою» сваха знімала з молодої всі прикраси і гребінь 
[13, с. 69].

Класичні срібні дукачі з бантами, що є частиною музейної ко
лекції, надійшли з Полтавщини (іл. 1) та Черкащини (іл. 2). Інші 
дукачі – це монети з припаяними вушками (іл. 3). 

Найбільше прикрас збереглося в Західній Україні. Вироби з мо
нетами з Гуцульщини та Буковини становлять найбільшу частину 
загальної колекції прикрас. На жаль, науковцям Музею вдалося 
віднайти дуже мало прикрас у східних та північносхідних облас
тях. За свідченнями респондентів, під час голоду та війни (у період 
1920–1950х років) люди вимінювали такі прикраси на їжу. 

Ґердан – прикраса у вигляді вузенької стрічечки з нашитим 
бісером та монетами. Другою технікою виготовлення ґерданів 
було ткання з бісером, яке виконувалося простим перебором – 
так само, як ткали звичайне полотно (іл. 4). 

Однією з шийних прикрас була згарда. Це намисто з литих 
мідних або срібних хрестиків, нанизаних на ремінчик, шнурок 
або дріт. Такі прикраси здебільшого збереглися на Гуцульщині. 
Згарди  – це дохристиянський оберіг у вигляді хрестів своєрід
ної форми. Церква ставилася до них досить несхвально. Дже
релом орнаментальних композицій гуцульських прикрас був 
давньослов’янський солярний культ, який оспівував первісне 
хліборобство та скотарство, у  ньому вирішальним фактором 
вважалася животворна сонячна сила. Жінки носили згарди як 
нагрудну прикрасу, по декілька штук. У чоловіків були каблучки 
з подібною символікою [19].

Уперше дівчинці дарували згарди в шестирічному віці на іме
нини (день янгола). На наступні вродини кількість дарованих 
прикрас уже була парною, їх одягали на шию і розміщували по 
боках від першої. З роками кількість оберегів росла, утворюючи 
своєрідне кольє. Масивні згарди з розп’яттям називалися «газ
дівські», тому що носили їх заможні люди – ґазди, господарі. На 
жаль, музейна колекція налічує тільки дві такі прикраси – згарди 
з пацьорками (іл. 5). На Західній Україні «пацьорками» називали 
венеціанське скло.
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На Буковині різновид срібних дукачів, що з часом почали визна
чати як нагрудну прикрасу, називали «салбами». Основою слугу
вали тканина або дріт, обкручений тоншою дротяною пружиною, 
а зверху нашивали монети. За традицією, салби дівчинці дарував 
хрещений батько, коли їй виповнювався 1 рік. Подібні прикраси 
є частиною національних костюмів багатьох слов’янських і тюрк
ських народностей. Знахідками музейних працівників були салби 
з Чернівецької області (іл. 6, 9). Нашиті на тканину монети – це пе
реважно російські царські срібні рублі, полтини, 20 копійок [17]. 
Також надзвичайно популярними були талери Марії Терезії, кро
ни, монети з недорогоцінних металів [18]. 

На представлених салбах (іл. 6) посередині вгорі нашита ав
строугорська медаль «За хоробрість». Нею нагороджували ун
терофіцерів, рядових цісарськокоролівських збройних сил, які 
прославилися в бою, та офіцерів з 1917 року (прерогатива ціса
ря). На аверсі, крім зображення Карла I в мундирі фельдмаршала, 
було розміщено латинський текст: «Карл милістю Божою Цісар 
Австрії, Король Богемії і т. д. та Апостольський Король Угорщи
ни» (CAROLVS D. G. IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET REX APOST. 
HVNG.), а на реверсі латинський напис FORTITVDINI [22].

Значну частину прикрас зі срібними монетами в музейній 
збірці становлять намиста, які в народі називають «монистами», 
як вище згадувалося, це найменування походить від слова «мо
нета» (іл. 7, 8). Намисто, як й інші предмети національного одягу, 
найкраще збереглося в населення Українських Карпат.

На Гуцульщині були поширені великі круглі намистини з ве
неціанського скла, що за формою нагадують віднайдені археоло
гами зразки. Намисто – це стрічка, нитка, бархатка, ланцюжок, 
дріт, звичайний або обкручений, з нанизаним на нього бісером, 
«баламутами», намистинами з венеціанського чи простого скла, 
пластмасовими бусинами, між якими розміщені дукачі (монети) 
з  вушками, хрести, ладанки, кільця тощо. Монети в намистах 
різні: талери Марії Терезії, австрійські талери із зображенням 
Йосипа Франца [18], царські російські рублі, крони, срібні моне
ти початку радянського періоду та багато монет з інших металів 
тощо [17].

Фондова збірка жіночих шийних прикрас зі срібними моне
тами та дукачами середини ХІХ – кінця ХХ ст. нараховує понад 
90 одиниць збереження. Серед них – ґердани з бісеру та монет, 
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Іл. 1. Дукач.  
Кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. Срібло, позолота, 
скло, карбування, лиття, 
ювелірство, штампування, 
інкрустація, гранування. 
Полтавська обл.

Іл. 2. Дукач. Кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.  

Срібло, скло, 
карбування, 

лиття, ювелірство, 
штампування, 

інкрустація, гранування.  
с. Кобринове 

Тальнівського рну 
Черкаської обл.

Іл. 3. Дукач.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
Срібло, карбування, припаювання, 
ювелірство.  
с. Мірошниківка 
КорсуньШевченківського рну 
Черкаської обл.
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Іл. 4. Гердан з монетами.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. Срібло, бісер, тасьма, карбування, бісероплетіння, 

шиття, фабричне виготовлення, ткання. м. Чернівці

Іл. 5. Згарди з пацьорками.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. Срібло, банкут, метал, венеціанське скло, 

карбування, лиття, ювелірство, штампування, розпис.  
с. Молодятин Коломийського рну ІваноФранківської обл.
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Іл. 6. Салби. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
Срібло, тканина, нитки, карбування, шиття.  

м. Чернівці

Іл. 7. Намисто з дукачами. Кінець ХІХ.  
Срібло, корали, пластмаса, тасьма, нитки, карбування, штампування, 

нанизування, припаювання.  
с. Велика Павлівка Зіньківського рну Полтавської обл.

Іл. 8. Намисто з монетами. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
Срібло, тасьма, нитки, карбування, шиття. м. Чернівці
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Іл. 9. Салби. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
Срібло, металевий дріт, нитки, карбування, арматура, намотування, 

фабричне виготовлення.  
с. Панка Сторожинецького рну Чернівецької обл.

Іл. 10. Намисто з дукачем. Початок ХХ ст.  
Корали, срібло, тканина, метал, скло, нанизування, штампування, карбування, 

ювелірство, фабричне виготовлення.  
с. Розсошинці Чигиринського рну Черкаської обл.
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салби, згарди, намиста з коралів, «баламутів», венеціанського та 
простого скла з дукачами, дукачі, дукачі з бантами. Формування 
збірки почалося з часу створення самого Музею, над цим пра
цювали такі науковці: В. Меліхова, В. Шмельов, С. Верговський, 
В.  Скорик, Т.  Михайленко, С.  Кохан, Р.  Свирида, С.  Щербань, 
Л.  Орел, В.  Ткаченко, С.  Смолінський, М.  Брунько, І.  Мойсе
єв, Л. Гура, Л. Мильнікова, С. Янченко, В. Баранько, Н. Зозуля, 
В. Ценцевус, О. Силуянова, Р. Кобальчинська, Г. Упітіс, Л. Поно
мар, І. Мусатова, В. Бойченко, І. Щербак, Н. Зяблюк, Є. Гайова, 
І. Несен, Л. Костенко, О. Громова та ін. 

Жіночі шийні та нагрудні прикраси є яскравими зразками ху
дожньої творчості давньоруських майстрів, свідченням високого 
рівня розвитку ремесел в Україні, а також результатом постійних 
контактів з іншими країнами та народами. Вироби з кольорових 
металів, що потрапляли в Україну, були взірцем для творчості 
місцевих майстрів. Народні майстри зберігали традиційні фор
ми прикрас, а  частково й способи їх виготовлення практично 
незмінними до ХХ  ст. Неможливо уявити народний святковий 
одяг України ХVIII–ХХ  ст. без великої кількості шийних при
крас – намиста, дукачів тощо. Селянські фамільні коштовності 
наживалися протягом поколінь. Освячені незмінністю моди, ду
качі, салби, згарди, ґердани та намиста переходили від покоління 
до покоління і зберігалися дбайливіше, ніж сімейні реліквії дво
рянських родів.

Представлена стаття дає можливість ознайомитися з різнови
дами жіночих шийних і нагрудних прикрас, дукачів зі срібними 
монетами, зібраними науковцями Музею, та збагатити знання 
про культуру українців. У ній указано на вподобання українців, 
їх потреби в прекрасному та шляхи до вишуканості у всіх про
явах. Студія розрахована на широке коло читачів. Систематизо
вана інформація може бути використана в будьяких напрямах: 
у науковопросвітницькому – для широкого загалу читачів, у на
уководослідницькому – для фахівців означеної теми, у культу
рологічному – для акцентів на ролі української культури у світо
вих історичних процесах.
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Петро Вовченко 
(Київ)

актуальні проблеми реставрації  
пам’яток нароДної архітектури  

та збереження автентиЧності буДівель  
у київському скансені

Традиційні методи вкривання будівель природними матеріалами на сьо
годні майже втратили сферу свого застосування. Зокрема, це стосується 
вкривання дахів пам’яток народної архітектури в музеяхскансенах. До при
родних покрівельних матеріалів належать солома, очерет, ґонт, колота до
шка, драниця тощо. У статті подані традиційні методи вкривання соломою 
(кульовою, м’ятою) та очеретом. Описано запропонований нами пристрій 
для виготовлення парків (сніпків) при вкриванні дахів кульовою соломою. 

Traditional methods of roofing the building with the natural materials have dis
appeared almost completely. Especially it concerns to the roofs of the monuments 
of folk architecture in the museumsskansens. Thatch, cane, shingles, cleft wood, 
lath, etc. belong to the natural roofing materials. Traditional methods of covering 
with thatch (ball, broken) and cane are described in the article. The proposed de
vice for sheaves weaving for roofing with thatch is described. 

Вивчаючи українську народну архітектуру минулого, дослідни
ки фіксували найменші конструктивні особливості будівель. Це 
стосувалося й таких важливих деталей, як покрівля, її матеріали, 
способи укладання тощо. Наприклад, видатний дослідник С. Тара
нушенко, обстежуючи старі хати Харкова в 1920х роках, зазначив: 
«Вкрита хата солом’яною чотирьохсхилою покрівлею. Сніпки по
кладено колосками вниз» [3, с. 14]. Описуючи іншу хату, він заува
жив: «...до кроков прибиті легенькі (з жерток) лати, лати заплетені 
хворостом і потім вкриті соломою» [3, c. 15]. Отже, у 1920х роках 
на Харківщині існувало два способи вкривання будівель соломою – 
сніпками і накладанням м’ятої соломи. Другий спосіб ми спосте
регли в Київському скансені під час вкривання музейних будівель 
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покрівельниками з Луганщини. Різниця лише в тому, що, за описом 
С. Таранушенка, лати «заплітали хвостом», а майстри з Луганщини 
клали на лати хмиз, а на нього вже накладали солому  (рис. 1).

Розглядаючи типи сільського житла у країнах зарубіжної Єв
ропи (зокрема Польщі), один з авторів – С. Токарев – так описав 
вкривання будівель: «існувало два способи покриття даху соло
мою: розстеляння і укладання снопиків. Їх зв’язували біля гузи
ря (у такому випадку дах був гладеньким) або біля колосків (тоді 
обрізані гузирі утворювали ступінчасту поверхню) [4, с. 147].

На початку ХХ ст. були спроби влаштувати вогнетривкі дахи 
на основі солом’яних покрівель. Так, наприклад, селянин з Нов
городської губернії (Росія) запропонував 1893 року «витривалу 
глиносолом’яну покрівлю (кровлю “в  прочёс”)». «Ця покрівля 
була пізніше покращена <...> у земській школі». На Міжнародній 
виставці в 1908 році земську школу за цей винахід нагородили 
великою золотою медаллю [2, с. 4].

Для вогнетривкості солом’яні снопики вмочали у глиняний 
розчин, після висихання обмащували смолою і посипали піс
ком. Як зазначено у книзі, такі покрівлі витримували тривалий 
термін експлуатації. Звісно, що цей метод аж ніяк не підходить 
до застосування в музеяхскансенах, оскільки зовнішній вигляд 
описаного даху далекий від автентичного, проте факт є досить 
цікавим і свідчить про те, що в народній культурі були інтенсив
ні пошуки успішних способів вкривання будівель – як довготри
валих, так, особливо, і вогнетривких варіантів.

На Поділлі «переважало гладке покриття даху “плескачами” у 
поєднанні з уступами, та найбільш декоративною виглядала по
крівля, пошита суцільно сходинками (“стріхачами”). Це особли
во стосується Тернопільщини та Придністров’я» [1, с. 38].

Під час реалізації проекту Генерального плану Музею народ
ної архітектури та побуту України будівельний його підрозділ 
виконував значний обсяг робіт. Однак у Музей запрошували й 
місцевих майстрів, які вміли виконувати специфічні види робіт, 
характерні для тієї чи іншої місцевості. Наприклад, було зна
йдено хату в селі, яку, як об’єкт, затвердили для встановлення в 
експозиції. Для її реставрації із цього ж або ближніх сіл запро
шували майстрів, які вміли виконувати відповідні роботи. Це 
стосувалося і майстрівпокрівельників, котрі володіли тонкоща
ми покрівельних технологій свого краю.
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5. «СНІПКОВ’ЯЗ»  
(макет)
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Рис. 4 (1–8)
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Додамо, що при встановленні перевезених пам’яток запро
шені будівельники ставилися до роботи із зацікавленістю, адже 
саме їхню хату, комору чи клуню вони увіковічнюватимуть у сто
лиці. Таким чином, після завершення необхідних робіт Музей 
поповнювала щораз більша кількість пам’яток, які після досто
вірного вкривання ставали автентичними пам’ятками народної 
архітектури з різних земель України. Такий достовірний образ 
пам’яток змалював на своїх полотнах відомий київський живо
писець В. Непийпиво, де зафіксовані мальовничі куточки «Над
дніпрянщини», «Полтавщини», «Слобожанщини», «Поділля». 
Недаремно в 1970х роках, коли нашу столицю відвідав тодішній 
Генеральний секретар ООН Перес де Куельяр, він записав у Кни
зі відгуків: «Ваш Музей – це те найкраще, що я бачив у Києві».

Згодом, під впливом природних чинників, встановлені 
пам’ятки стали зазнавати пошкоджень. Це стосується як кон
структивних елементів споруд, так і покрівель дахів. Конструк
тивною основою стін будівель часто є закопані в землю дубові 
стовпи, що через певний час підгнивають, і будівля частково про
сідає. Найпоширеніший спосіб відтворити конструкцію стін – це 
замінити підземну частину стовпів новими фрагментами, при
кріпивши їх болтами «упівдерева». У такий спосіб зберігається 
оригінальна частина стовпа з його неповторною фактурою та 
особливістю обробки. Однак недоліком є те, що «доточка» стає 
помітною навіть при побіжному огляді. Отже, такі роботи по
требують особливої, підвищеної якості при їх виконанні. При 
вимогливішому ставленні до таких робіт можна скріплювальні 
болти робити заглибленими, а після всього ямки закривати ма
лопомітною замазкою. І таких тонкощів у реставраційних робо
тах багато. Усе це впливає на кінцевий результат – досягнення 
достовірності архітектурного образу пам’яток, про які Музей 
має турбуватися на всіх етапах його життєдіяльності.

Зауважимо, що на першопочатках формування Музею автен
тичність покрівель об’єктів архітектури не викликала жодних 
сумнівів, адже запрошені із сіл покрівельники вкривали будів
лі більшменш добротно, хоча і з деяким поспіхом. А це також 
позначилося на кінцевому результаті. Проте великою помилкою 
тодішнього керівництва було не фіксування різними методами 
(на фото, кіноплівках, у вигляді замальовок, ескізів тощо) покрі
вельних технологій. Як наслідок, випав з обігу великий масив ін
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формації, що забезпечив би, за вмілого використання, автентич
ність покрівель дахів у представлених у Музеї регіонах України.

Особливої уваги потребують реставраційні роботи щодо від
творення покрівель м’ятою соломою (південь Полтавщини, Сло
божанщина), а  також значне різноманіття технічних прийомів 
регіону Карпат. Сьогоднішню ситуацію – латання дірок руберой
дом – розцінюємо як тимчасові авральні заходи, на зміну яким 
має прийти повноцінна реставрація, що потребує не меншої 
уваги, аніж, скажімо, реставрація картин, ікон, дерев’яних екс
понатів тощо. Адже все це – пам’ятки старовини, що потребують 
особливого дбайливого ставлення.

Як було вищенаголошено, для виконання автентичних по
крівель раніше запрошували місцевих майстрівпокрівельників. 
Скажімо, для вкривання сформованої «Наддніпрянщини» за
просили із Черкащини (із с. Яснозір’я) покрівельника діда Кузь
му з братом, які в середині 1970х років вкрили більше полови
ни всієї експозиції. Досі живуть у с. Пирогів два покрівельники, 
які колись допомагали цим дідам у роботі, а пізніше власноруч 
вкрили в Музеї чимало будівель.

Специфіка методу вкривання парками така: з кульової соло
ми, тобто з рівної, де обмолочені лише колоски, виготовляють 
подвійні пучки (парки), зв’язані перевеслом способом «вісім
кою». Такими парками вкривають увесь дах будівлі, укладаючи 
їх колосками донизу і прив’язуючи перевеслами до лат. Однак, на 
самому початку робіт, до другої знизу лати прив’язують ряд ки
тиць, які, спираючись на першу лату, утворюють стріху, що має 
рівний край покрівлі. Китиці виготовляють подібно до парків, 
лише половинки зв’язують перевеслами ближче до колосків.

Друга особливість наддніпрянського методу вкривання буді
вель – це коли на хатах і коморах ладнають накладний гребінь, 
а на кутах роблять китицями уступи у вигляді сходинок. Наклад
ний гребінь і уступи на кутах поширені лише на Правобережжі.

Особливим колоритом відзначаються будівлі, вкриті м’ятою 
соломою. Такий метод поширений на півдні Полтавщини і далі 
на південний схід, включаючи Слобожанщину. Місцеві май
стри вкрили в Музеї кілька будівель, і це додало різноманіття в 
загальну архітектурну композицію цієї експозиції. Специфічна 
особливість методу вкривання м’ятою соломою полягає в тому, 
що на першій латі даху хати заплітають по кілочках низенький 
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тинок заввишки приблизно 10 см, до нього всторч настилають 
по латах шар очерету (завтовшки 10 см – 12 см), який запобігає 
провалюванню соломи крізь лати. Потрібно зазначити, що тинок 
утримує не лише очерет, а й усю масу накладеної зверху м’ятої 
соломи (рис. 2).

Дуже специфічним є спосіб укладання такої соломи на по
крівлі. Попередньо змочену солому формують граблями у вигля
ді оберемків, затискують паличками («лисицями»), розчісують і 
подають на дах, де майстер укладає так, щоб частково перекри
вати тинок, утворюючи стріху. Накладання «лисиць» виконують 
таким чином, щоб верхні перекривали нижні приблизно на дві 
третини висоти. Дерев’яні палички потрібні лише для подавання 
соломи наверх, тоді майстер звільняє палички від соломи, скидає 
їх униз для нового набивання, а сам укладає і утоптує все нові 
подані оберемки соломи, які розміщує спіралеподібно до самого 
верху. Останній ряд соломи, укладений упоперек усього гребеня, 
проливають глиняним розчином. Покрівля набуває характерної 
для Полтавщини оригінальної шапкоподібної форми (рис. 3).

Після того, як у Музеї почали протікати будівлі, вкриті в чис
лі перших, постало питання перекрити їх очеретом, оскільки це 
довговічніший матеріал. Запропонувала свої послуги бригада, 
що володіла традиційним способом виконання автентичних по
крівель. Так було перекрито очеретом клуню в садибі с. Лелюхів
ка. Це було наприкінці 1990х – на початку 2000х років. Будівля 
клуні має великі розміри, вона відтворена за обмірами зразка, 
що був виявлений у с.  Велика Павлівка Зіньківського району. 
Пізніше у клуні було заскладовано перевезену хату із селища Ко
тельва з настінним живописом. Нині очеретяна покрівля клуні 
потребує оновленого накриття по гребеню, що можна зробити 
двома способами: м’ятою соломою з подальшою проливкою гли
няним розчином або накладанням очерету із закріпленням його 
тичками та подальшою їх прив’язкою до нижніх лат. Це звичайна 
практика, коли час від часу обновлюють шар очерету по гребеню 
будівлі (приблизно кожні 12–15 років). У такий спосіб подовжу
ють термін експлуатації очеретяної покрівлі. 

Подібна ситуація склалася і із сусідньою садибою на експо
зиції «Полтавщина»  – із с.  Велика Павлівка. Тут клуня також 
перекрита очеретом, протікання даху з боків немає, проте є тер
мінова необхідність укласти по гребеню шар очерету, оскільки 
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покладений раніше руберойд зазнав пошкоджень під дією со
нячних променів та атмосферних опадів.

Необхідно зазначити, що в експедиціях нами було проведе
но опитування майстрівпокрівельників щодо виконання за
вершальних робіт із вкривання будівель очеретом. У  с.  Вели
кі Сорочинці нам повідомили, що при вкриванні очеретом, на 
гребені роблять загинання його кінців на два боки. Проте існує 
обов’язкова умова: очерет повинен бути зволожений, тоді він 
не ламається. Після загинання очерету на два схили виконують 
наступну операцію: беруть пучки заздалегідь намоченого очере
ту, згинають під прямим кутом і подають майстру наверх, а він 
укладає поперемінно  – один пучок кладе комлем на один бік, 
другий пучок – комлем – на другий бік, третій – так, як перший, 
і т. д. Це для того, щоб не було чітко вираженого уступу на по
крівлі хати. Після укладки пучків очерету по гребеню його при
тискають тичками до лат – по дві тички з кожного боку хати. Так 
було зроблено завершення очеретяної покрівлі хати із с. Бзів на 
«Наддніпрянщині».

Для вкривання будівель у Київському скансені пропонують 
свої послуги окремі бригади, що в недостатній мірі володіють ре
меслом покрівельників традиційними матеріалами. Доводилося 
бачити, як такі майстри виконують, здавалося б, прості операції 
з перев’язування парків перевеслом. Воно й не дивно, адже вони 
не навчалися у справжніх майстрів. Це було лише знайомство з 
фахом на рівні самодіяльності. 

Така самодіяльність у виготовленні парків призводить до 
того, що основні елементи при вкриванні соломою (парки) у під
сумку нерівні й різновеликі. Це наштовхнуло нас на ідею вигото
вити пристрій, за допомогою якого парки можна було б виготов
ляти швидше і якісніше. Пристрій має такий вигляд: дощаний 
жолоб об’ємом на один пучок соломи (півпарка), поперек якого, 
на рівні днища, розміщено вузький жолобок (завширшки на пе
ревесло). Принцип дії такий: у вузький жолобок закладають на 
всю його довжину вологе скручене перевесло із житньої соломи, 
на нього кладуть пучок кульової житньої соломи, а зверху, на до
шку, під кутом до попереднього пучка, кладуть другий, аналогіч
ний за об’ємом, пучок соломи. Після цього майстер з’єднує два 
кінці перевесла, скручує їх між собою і запихає під поясок, тоді 
верхній пучок повертає по верхній площині дошки на повний 
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круг, і, таким чином, перевесло «вісімкою» міцно закріплює дві 
половинки парка, який лише трохи розрівнюють ногами, як це 
завше роблять майстри. 

Після деякої апробації з матеріалом, що не виключає внесен
ня незначних змін у конструкцію, такий пристрій (назвімо його 
умовно «сніпков’яз»), на нашу думку, дасть змогу підвищити 
якість і прискорить виготовлення парків при реставрації покрі
вель у Музеї (рис. 4 (1–8), фото 1).

Нині зовнішній вигляд архітектурних пам’яток у Музеї, на жаль, 
далекий до первісного. Усе більше покрівель латають руберойдом, 
однак сподіваємося, що це тимчасове явище, яке буде подолане по
кращеними результатами загальної реставраційної справи.

Особливу стурбованість викликає недостовірність окремих 
покрівель, що з’явилися в останні два роки. Маємо на увазі по
криття очеретом двох будівель на «Слобожанщині» та двох – на 
«Наддніпрянщині». Викликає заперечення завершення покриття 
у вигляді «венгерки», коли по верху утворюється горизонтальна 
площадка, а  по боках  – сідловидні схили. Такий вигляд завер
шення покрівель є неавтентичним, привнесений із зарубіжної 
практики і потребує заміни. 

На сьогодні реставраційна діяльність Київського скансену 
потребує докорінних змін. Особливо це стосується загальноор
ганізаційного аспекту, якот: раціоналізація кадрів, підвищення 
фахового рівня реставраційних робіт загалом. Особливої уваги по
требує реставрація покрівель як у якісному відношенні, так і сто
совно їх автентичності, тобто достовірності щодо своїх регіонів. 

Таким чином, якість покрівель  – це нагальна проблема, яку 
необхідно вирішити найближчим часом. Окрім того, у збереженні 
пам’яток Музею велику загрозу становить зволоження підвалин, 
що призводить до прискореної руйнації конструкцій стін загалом. 

1. Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кін. ХІХ – поч ХХ ст. Істор.етно
граф. дослідження. – Київ : Наукова думка, 1980.

2. Скачков А. И. Глиносоломенные и глинокамышовые несгораемые кров
ли. Гос. Изд. лит. по строительству и архитектуре. – Москва, 1955.

3. Таранушенко С. Старі хати Харкова. – Харків, 1922 // Матеріали до істо
рії українського мистецтва. Будівництво, 1.

4. Сборник статей / ред. коллегия: С. А. Токарев, отв. ред. // Типы сельско
го жилища в странах зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1968.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



232

Євгенія Гайова  
(Київ)

віДтворення збережених  
орнаментальних мотивів  

на писанках наДДніпрянщини

На основі вивчення джерельної бази та власних польових обстежень роз
глянуто традиційні орнаментальні мотиви, їх назви та компонування, що 
збереглися на писанках Наддніпрянщини і були відтворені писанкаркою 
З. Сташук для музейної колекції Національного музею народної архітектури 
та побуту України.

Traditional ornamental motifs, their names and composition are considered 
in the article on the base of the studied sources and own field investigations. These 
motifs have been preserved on the Easter eggs of the Over Dnipro Lands and are 
reconstituted by pysankarka Z. Stashuk for the museum collection of the National 
Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine.

Одним з найбільших центрів в Україні з вивчення, збирання, 
наукової обробки та пропаганди народного мистецтва є Націо
нальний музей народної архітектури та побуту України. Зібра
на і збережена колекція в музеї – інформаційне явище, її треба 
знати, вивчати, художньо осмислювати, виявляти спорідненість 
і відмінність. Багатство виявляється не лише в різноманітності 
рукотворних речей, але й у глибині думки, яка виступає у фор
мі, оздобленні та кольорі. Щоправда, для огляду в експозиції ви
ставлено невелику кількість зібраного етнографами матеріалу, 
а більша частина зберігається у фондосховищах. 

Цікавою, самобутньою і ще не вивченою є колекція писанок, 
яка й нині поповнюється новими зразками. Їх закуплено на По
діллі, Прикарпатті, Буковині, Гуцульщині, Чернігівщині, значно 
менше – із Черкащини, Київщини. Це ремесло ще до 80х років 
ХХ ст. тут було забуте і лише тепер починає відроджуватися. 
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Метою статті є спроба охарактеризувати писанки з Наддні
прянщини, адже 2013  року фондова колекція Національного 
музею народної архітектури та побуту України (м. Київ) попо
внилася писанками з Наддніпрянщини – Київщини, м. Києва та 
Черкащини. 

Про наддніпрянську писанку маємо з 80х років ХХ ст. повідо
млення, малюнки в науковій літературі, статті, методичні розробки 
з писанкарства та книги: «Символіка української писанки» О. Они
щук, «Школа писанкарства» В. Манько, «Писанки України» О. Бі
лоус, З. Сташук, «Писанки – сонячні обереги Київщини» З. Сташук 
(методична розробка з писанкарства), «Двадцять кіп писанок» Зе
нона Елиїва, «Писанки» В. Мицик, зарисовано О. Фисуном.

Дуже допомогла в роботі з відтворення писанок безцінна моно
графія кінця ХІХ ст. «Описаніє коллекціи народнихъ писанокъ» 
С. Кульжинського, видана російською мовою 1899 року в Москві. 
Ним зафіксовано, описано, замальовано традиційні наддніпрян
ські писанки із Сквирського, Київського повітів, з передмістя 
Києва (Шулявка). Праця складається з вступного слова автора, 
п’яти розділів тексту з дослідження писанкарства і каталогу ко
лекції, зібраної на той час.

Робота зі збирання писанок розпочалася 1887  року під ке
рівництвом Ф.  Камінського в с.  Круглик під Лубнами на утри
манні Катерини Миколаївни Скаржинської. Музей формувався 
і водночас був відкритий для відвідувачів. Продовжив справу 
С. Кульжинський. Він розробив «Програму для збирання народ
них писанок» [1, с. 24], опубліковану 1895 року в кількох газетах 
і журналах «Курские Губернские Ведомости» та «Киевская стари
на». Це дало змогу ширше охопити збирацьку територію і швид
ко поповнити колекцію.

На основі зібраної колекції надруковано каталог, який налічує 
33 кольорові таблиці (хромолітографовані, у кожній розміщено 
по 12 писанок) і 12 чорнобілих таблиць (загалом 2219 рисунків). 
Зібраний матеріал став основою для написання монографії. 

Кожна писанка має порядкове число, інформацію в кольоро
вому або чорнобілому зображенні на таблицях, її доповнює сло
весний опис: місцева назва орнаменту, кольори, хто автор, його 
соціальний стан (селянка, козачка). Цінним є те, що колекцію 
описано згідно з географічним територіальним поділом губернії, 
повіту, села, містечка кінця ХІХ ст.
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Такий каталог  – вражаючий документ не тільки для відро
дження писанкарства в окремих регіонах України, а й для науко
вого вивчення та аналізу народного мистецтва. «Тільки писан
ки, – на думку автора, – можуть розповісти нам про те, про що 
мовчить народна пам’ять...».

У книзі відмальовано і описано писанки різних регіоні Украї
ни. Зупинимося на мініатюрах з Київської губернії, де подано 
писанки зі Сквирського й Канівського повітів [2]. Це – 18 пи
санок із с. Голуб’ятин, 38 – з містечка Ходорково і його навко
лишніх сіл, зібраних 1894 року археологом К. Болсуновським, 
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і 5 писанок, отриманих 1880 року від А. Р. Еллинска (назву села 
не вказано). Для відтворення колекції використано кольорові 
копії писанок (табл.  ІХ–ХІ) та чорнобілу таблицю №  ХХХVІІ 
(№№  698–758), які були зарисовані лубенським художником 
Ходоровським.

Статтю проілюстровано кольоровими та чорнобілими та
блицями з книги «Описаніе коллекціи народныхъ писанокъ» 
С.  Кульжинського, таблицями з книги В.  Манько, а також фо
тографіями писанок, які реконструювала та відтворила київ
ська писанкарка, заслужений майстер народної творчості, член 
НСМНМУ З. Сташук. 

Так достовірно відтворити колекцію змогла б не кожна писан
карка  – ця важка копітка праця потребує практичного досвіду, 
знань, набування зорового досвіду на зразках старих колекцій у 
музеях України. Чорнобілі таблиці в книзі і маленький словес
ний опис – це дуже мало інформації для відтворення в кольоро
вому варіанті. А є такі зразки, які писалися нашвидкоруч – так 
звані «скорописки», або від віку в жінки тремтіла рука при напи
санні і лінії важко розпізнати. «Інколи, – розповідала З. Сташук, – 
декілька днів втрачаєш, поки відтвориш декілька “скорописок”». 

Моя співпраця із цією майстринею триває не одне десятиліття. 
У 1992 році за її участю на державному телеканалі УТ1, разом з 
режисером І. Шатохіною, уперше було проведено чотири «Уроки 
писанкарства», 45 хв кожен. Маючи великий досвід, вона продо
вжує вивчати писанку з різних джерел, комплектує свою бібліоте
ку, веде просвітницьку роботу на сторінках газет, журналів, про
водить практичні заняття для дітей у Центральному Палаці дітей 
та юнацтва, бере активну участь у виставках в Україні та за її меж
ами, які проводять Спілка майстрів народного мистецтва Укра
їни, Центр культурних досліджень, різні музеї, виставочні зали.

У  дослідницькій роботі з вивчення писанкарства Наддні
прянщини нею відтворені також писанки з книги «Писанки» 
В. Мицика, зарисовані О. Фисуном, виданій 1992 року. Це зразки 
писанок з Уманського, Христинівського, Чигиринського, Таль
нівського, Канівського, Корсунського та Звенигородського ра
йонів Черкащини.

Справжнім відкриттям стали 34 писанки із с.  Шулявка 
(фото 1), нині – це район м. Києва, зарисовані майстринею (пріз
вище не зазначено) у чорнобілій таблиці № ХХХVІІ (28 зразків) 
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та в кольорових таблицях (ІХ  – рис.  16; Х  – рис.1–6), до яких 
подано опис, під №№ 632–666, відтворені для музею 1894 року. 
Вони  – двоколірні, писані на чорному тлі, кожна має орна
ментальну назву: «сливки», «дубове листя», «рибки», «рачок», 
«хрещатики», «хрещата», «тополька», «сосонка», «п’явочка», 
«звьоздочки», «тайстра», «бузкове листя», «грушки», «шолудива 
рожа», «піонія», «лиговка», «яблочки», «виноград» [3]. Є кілька 
зразків намальованих писанок, які передають колір та малюнок 
(табл. ІХ–Х). 

Вирізняються писанки, які не мають поділу площини яйця. 
Писанкарка з двох сторін рисує два основні великі орнаменти і 
додає маленькі закрутки, які пише іншим кольором. Найчастіше 
яйце ділили на дві половини поздовжнім і, рідше, поперечним 
широким паском, який заповнювали парними поздовжніми сму
гами і розділяли їх орнаментом «змійки».

Орнаментальні мотиви домінують рослинного характеру, а в 
дійсності вони складаються із конусоподібних фігур, листя, за
повненого «змійками» та капками. Як писала О. Онищук у книзі 
«Символіка писанок», виданій у Торонто 1989 року, «композиція 
на писанці зародилася з реального світу, але передана, відтворе
на умовно, тому символ важко відгадати, інколи, щоб його зрозу
міти, мусимо довго дивитися довкола, поки зрозуміємо, відгада
ємо». Наприклад, на шулявських писанках орнамент «яблучка» 
майстриня написала у вигляді чотирьох шестипелюсткових кві
ток по всій площині яйця, а «рибку» зобразила з конусоподіб
них елементів (див. табл. № 9). Писанки «хрещата», «хрещатики» 
читаються легше – орнамент у вигляді хрестів, які з’єднуються в 
центрі ромбиком іншого кольору.

Для писанок Сквирського повіту характерний жовтозелений, 
червоний колір (фото 2), орнамент рослинний та геометричний 
(табл. ХІ). 

Вражає різноманітний поділ площі яйця: найпростіший – це 
один поздовжній і один поперечний пасок (фото 3), два поздо
вжні і один поперечний, різні види поздовжніх вузьких пасків 
(фото  4), а інколи поздовжній пасок рисували широкий і його 
всередині орнаментували широкою смугою ламаної лінії, вели
кими капками, невеликими смугами іншого кольору. 

Цікавим є поділ, коли вивільняли випуклу частину яйця ши
рокими поперечними смугами і заповнювали її великим зна
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ком (фото 5), а також зарисовували великим знаком на чубках 
(фото 6) (на кінцях).

Писали «сорока клинець»  – знакова писанка. Трапляється 
поділ, коли до поперечної і поздовжньої смуг додавала косі лі
нії, то утворювалися трикутники, які всередині заповнювали 
орнаментом. 

Домінантний, великий, знак на писанці був лише тоді, коли 
поділ відсутній пасками, а пишеться з двох сторін великий гео
метричний чи рослинний орнамент (фото 7).

Оздоблюючи писанку рослинним орнаментом, залежно від 
поверхні яйця, малювали цілі композиції «вазонка» або «букета», 
а також окремі деталі: «рожі», «сонцята», листя, ягоди (фото 8).

Квіти малювали з 4–6–8 пелюстками. Орнаменти «вазонок», 
«букет» писали з трьохп’яти галузок, на яких розміщували до
вільних розмірів квіти. Центральну галузку вивершували вели
кою квіткою, внизу «вазонок» закінчували трикутником, а мотив 
«букета» – парними або потрійними галузками. «Сосонкою» ін
коли викінчували орнаментальну велику композицію, а інколи 
вона виступала як домінуючий орнамент на чубках, на перетині 
поперечних і поздовжніх смуг (фото 9).

Писанку писали завжди в весняні дні, коли сонце вже підня
лося високо над землею. Його зображували у вигляді двох кіл, 
облямованих капками, у вигляді «сварги», яка повертається по 
колу, інколи коло писали з капок (фото 10).

Орнамент «дубок» зображували стилізовано, а інколи нату
ралістично вирисовували гілки з листям, ягодами (фото 11).

Традиційними були й геометричні орнаменти: «рожа», «рожа 
в рожі» (фото 12), спарені ромби, трикутники, скісні парні сму
ги, великі закрутки, «сорокаклин», грабельки, сосонка, хрести, 
«триголов», трилисник, «безконечник».

Красивий і різноманітний орнаментальний мотив на Київщи
ні – це «рожа в рожі». Її писали подвійною і потрійною, кожну 
нову виділяли іншим кольором  – це великий орнаментальний 
мотив восьмикутної зірки з двох сторін на всю площу яйця. Ін
коли кінці «рожі» викінчували грабельками, на перетинах ліній 
писали хрести. Подвійні «рожі» зображували на чубках. Щоб 
не перевантажувати рисунок, зафарбовували «рожу» в різні ко
льори, заповнювали скісними смугами, інколи писали однотоні. 
Часто цей орнамент писали на «чубках».

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



239

Вміли виділити й основний орнаментальний мотив, не пере
вантажуючи його кольором і дрібними додатковими деталями, 
цим і відрізняється давніша писанка від сьогоденної. Досвідче
ні писанкарки мали певну кількість традиційних геометричних, 
рослинних, тваринних мотивів, які вони вживали в різних ком
бінаціях: «спіраль», «хрест», «безконечник», шести і восьмикут
ні розети, ромб, різноманітні «сонечка», «древо життя», сварга.

Нанесені символи на писанку робили її оберегом, талісманом, 
який слугував для захисту, однак щоб вона набула святості, її де
корували відповідним символом (орнаментом), дотримувалися 
певного обряду, адже слово «символ» з грецької мови можна пе
рекласти як «дві половини». Таїнство тому і символічне, що має 
дві нероздільні складові, одна з яких видима, інша – невидима. 
За видимою є інша, набагато важливіша і повніша реальність, 
її не можна описати, висловити, осягнути. Писанка є явленням 
того, що стає дійсним у Таїнстві. Консервативність писанкового 
орнаменту зберегла його від занепаду. Щоб перебороти цей опір 
до змін, нові твори повинні бути дуже високої духовної якос
ті. Писанка в минулому не була тільки оздобленим яйцем, вона 
лікувала людей, які вірили в її властивості, охороняла хату від 
блискавки й пожежі, допомагала пастухові в полі, сприяла ро
дючості полів, фруктових садів, проводила людей у Вічність, ви
ступала в обрядовості селян – мала різне культове призначення. 
Давній і цікавий залишився на писанці орнамент у вигляді трьох 
листків – «триголов» (фото 13), він менш мальовничий, але несе 
в собі відгомін давньої інформації і пишеться на писанці, не по
єднуючись із жодним орнаментом.

Окремим орнаментальним знаком на писанці виділяються 
маленькі і великі крапки, вони часто присутні на писанці. Пи
шуться по поздовжніх пасках, а інколи самі ніби стають поздо
вжнім паском між великими двома орнаментами на писанці, 
ними доповнюють площі в основних орнаментах.

Рідко трапляється і тваринний орнамент: «шулині», «ястру
бові», «гусячі», «качині», «сорочі», «ведмежі» «лапки», «бараня
чі роги», «гусині», «качині» «шиї», інколи зображували птаха 
(фото 14). 

На писанках із Сквирського повіту рисували найстаріші кос
мічні символи – «зорі», «спіралі», «безконечник», «сонце», «сон
це у трикутнику», які нагадують нам про те, що в земному житті 
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все поряд. Цікавою є систематизація писанок Київщини, Черка
щини, поданих у табл. 32–34 у книзі «Українська народна писан
ка» В. Манько.

Такі дослідження допомагають у вивчені і відродженні пи
санок Наддніпрянщини, ознайомлюють із традиційними орна
ментальними мотивами, їх назвами, послідовністю нанесення на 
поверхню яйця, кольоровою гамою. Нанесення кольорів на яйце 
мають свою послідовність, а саме: білий, жовтий, зелений, голу
бий, червоний, коричневий, чорний. 

Сьогодні є чимало писанкарів, які розуміють давнє похо
дження і призначення писанки і продовжують у своєму краї 
споконвічне мистецтво цієї землі. Однак усе частіше спостеріга
ються зміни, що відбуваються в народній традиції щодо писан
ки: в особливостях орнаменту, колориті, виконанні. Тому вкотре 
звертаємося до безцінної столітньої монографії С. Кульжинсько
го, який про походження орнаменту пише: «...тільки писанки 
можуть розказати нам про те, про що мовчить народна пам’ять. 
Орнаменти і їх географічне поширення є ключем до тої давньої 
загадки, котру кожної весни задають нам неграмотні жінки і 
маляри, розписуючи кожної весни сотні і тисячі різнокольоро
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вих писанок взорами, повними глибокого, але давно забутого 
змісту»  [с.  71]. Саме цей «давно забутий зміст» треба зберегти 
на писанці. 

Поданий матеріал з писанкарства Наддніпрянщини є цінним 
джерелом для поповнення знань про народне великоднє мисте
цтво даного регіону України.

1. Кульжинский С. К. Описаніє коллекціи народнихъ писанокъ. – Москва, 
1899. – С. 24.

2. Кульжинский С. К. Описаніє коллекціи народнихъ писанокъ. – Москва, 
1899. – С. 132–135.

3. Кульжинский С. К. Описаніє коллекціи народнихъ писанокъ. – Москва, 
1899. – С. 133.
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Ніна Зозуля 
(Київ)

ткані вироби кінця хіх – хх століття 
з півноЧі оДещини у ФонДовіЙ колекції 

національного музею нароДної архітектури 
та побуту україни

У статті характеризується тканина кінця ХІХ – ХХ ст. з Північної Одещи
ни, що зберігається в колекції Національного музею народної архітектури та 
побуту України, її види, призначення та особливості орнаментики.

Textile of the late XIXth – XX century from the North of Odesa region in the 
collection of the National Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine, its 
types, purpose and ornamentation peculiarities are described in the article.

Ткацтво ‒ одна з найдавніших і найпоширеніших галузей на
родної культури. Воно відоме з давніхдавен, існує з іншими ви
дами господарської діяльності людей і  має велике економічне 
значення. Українці використовували ткані вироби як у повсяк
денному житті (облаштування жител, храмів, виготовлення одя
гу тощо), так і під час свят, у тому числі календарних. Технологія 
ткацтва, прийоми та знаряддя праці з їх регіональними особли
востями зберігалися в Україні до 1950–1970х років. Українські 
ткачі зберігали багатовікові традиції художнього вирішення 
тканин з локальними відмінностями та певними змінами. До те
перішнього часу в селах Одещини зберігаються й використову
ються в народних обрядах високохудожні, різноманітні за орна
ментикою і колоритом, традиційні вироби народного ткацтва 
ХІХ–ХХ ст.

Дослідження традиційного ткацтва вказаного регіону заслу
говує на особливу увагу. Дана тема недостатньо досліджена, а пи
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тання особливості тканих виробів півночі Одещини мало висвіт
лені в наукових працях.

Північ Одещини – це колишній Балтський повіт Подільської 
губернії.  Географічні межі збірки охоплюють шість районів су
часної Одеської області: Ананьївський, Балтський, Кодимський, 
Котовський, Любашівський та Савранський.

Музейне зібрання Національного музею народної архітекту
ри та побуту України комплектувалося матеріалами з півночі 
Одещини працівниками науководослідних відділів «Поділля» 
та «Південь України».

Колекція народної тканини з указаного регіону у фондах му
зею налічує 132 одиниці зберігання. Це – ткані та килимові ви
роби з Ананьївського району в кількості 34 од., Балтського – 71, 
Кодимського – 1, Котовського – 9, Савранського – 4, Любашів
ського – 13.

Найбільше етнографічних пам’яток походить з Балтського 
району Одеської області. В експозиції музею представлена хата, 
перевезена із с.  Пужайкове вищевказаного району, в  якій роз
містилася виставка «Ткацтво Поділля». Основу матеріалів у ній 
займають експонати, перевезені саме з півночі Одещини (іл. 1).

До середини ХІХ ст. по всій території України ткацтво було 
одним з основних видів господарської діяльності. З розвитком 
текстильної промисловості та появою на ринку дешевих фабрич
них тканин ручне домашнє ткацтво поступово скорочувалося. 
У 1960–1970х роках по деяких подільських селах ще можна було 
зустріти ткачів, які виготовляли т. зв. «доріжки» з кольорової ба
вовняної тканини та рушники.

На початку ХХ ст. на Поділлі прядінням та ткацтвом займали
ся в зимовий період. Працювали в основному жінки та дівчата, 
проводячи за верстатом по 14–15 годин щоденно. Чоловіківтка
чів було мало.

Традиційним матеріалом для ткацтва була пряжа з конопель, 
льону та вовни.  Із середини ХІХ ст. почали вживати фабричну 
пряжу. Серед нововживаних матеріалів були т. зв. «бамбак», «бі
лець», «заполоч», «волічка».

Популярністю у населення користувався «бамбак» – щільно 
кручена біла бавовняна нитка, яка виготовлялася на мануфак
турі Сави Морозова. Полотно із цієї пряжі мало дрібну факту
ру. Переважно з нього виготовляли верхню частину («станок») 
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святкових жіночих сорочок та дорогі рушникові тканини. Часто 
ткачі використовували «білець»  – фабричну товсту бавовняну 
нитку, «заполоч» – кольорові бавовняні нитки, «волічку» – різно
кольоровий гарус.

Найпопулярнішими тканими виробами в Україні були руш
ники. Їх виготовляли дуже багато. Багаті родини мали їх по де
кілька сотень.  Рушники мали широке використання у побуті з 
різними народними звичаями, наприклад, у  весільній та похо
вальній обрядовості.

Без рушника не проходила жодна значна подія в житті лю
дини. Коли народжувалася дитина, його давали бабціповитусі. 
Рушники були неодмінним атрибутом весільного обряду. Ними 
перев’язували сватів; рушниками «обкладали» образи, які несли 
на вінчання молоді; на рушник вони ставали в церкві; рушником 
зв’язували руки молодим, коли клали їм вінці на голови. Свою 
останню дорогу людина теж закінчувала з рушниками. Найкра
щі рушники люди жертвували на церкву.

У  Балтському повіті поширеними були також  рушники з 
«бамбака», що коштували значно дорожче, ніж конопляні. Май
стри прикрашали їх на кінцях смужками коричневого кольору. 
Для цього «бамбак» фарбували квасом для борщу, додаючи «ко
первас». Уздовж орнаментальних смужок проводили технікою 
перебірного ткацтва білорожеві «павучки» з «більця» [3, с. 154].

На Поділлі побутували рушники як із тканим орнаментом 
(Т3356), так і вишитим (Т2829, Т2833, Т2850) (іл. 2, 5). Так, у пів
денносхідній частині регіону в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. були рушники, вишиті вовною в техніці «двостороння ка
чалочкова гладь». Орнамент, рослинний чи геометричний, часто 
розміщувався двома горизонтальними смугами на кінцях. Часто 
такими рушниками оздоблювали інтер’єр хати на свята, вивішу
ючи їх на жердці чи на сволоці [4] (іл. 6).

Побутові рушники – «утиральники» – були найпоширенішими 
тканими виробами в будьякій українській хаті. Вони мали просте 
ткання, переважно «перекиданя» на кінцях двоматрьома смугами. 

Музейне зібрання тканин з півночі Одещини найбільше пред
ставлено рушниками. Їх налічується – 102 одиниці: тканих – 57, 
вишитих вовною – 45.

Ще один популярний тканий виріб в Україні  – скатертини. 
Ними на Поділлі накривали столи, скрині та жердки. Скрізь по
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бутували прості, з білих ниток, ткані з тонкої валовини. Відпо
відно до розміру столів, скатерки були довгі й вузькі – довжиною 
до 3 м, шириною 0,6–0,8 м.

Декорування скатертин часто створювалося за допомогою пе
реплетінь сірої нитки  – «основи» та відбіленої  – нитки «утка». 
Таке поєднання у фактурі сірого з білим створювало м’який, 
стриманий, благородний колорит виробів (іл.  7, 8). Орнамент 
був різний: «у  сосонку», «у  кружку», «у  шашечку» тощо. Його 
доповнювали поперечні смуги всьому полю або лише на кінцях. 
Орнаментовані скатерті та рушники виготовляли не в кожно
му селі. Таку роботу могли виконувати лише досвідчені ткачі, 
як правило, це двітри людини в певній місцевості. У  фондах 
НМНАП України налічується 9 скатертин, що були перевезені з 
півночі Одещини.

Широке застосування в побуті подолян мали верети (рядна). 
Ними застеляли «постіль», піч та лежанку.

Часто ткали прості білі верети з  товстої грубої валовини. 
Дуже популярними були рядна «у  клітинку», а  також смугасті: 
чорнобілі, коли чергувалася біла нитка з валовини та чорна з 
вовни. Були верети з поздовжніми та поперечними чорними 
смужками – «у гратки». При тканні ряден «у гратки», коли сну
вали на снівниці поздовжні смуги закладали в основу. У музей
ній колекції представлено одне чорнобіле рядно, перевезене із 
с. Саражинка Балтського району (Т3396).

Одним з найпоширеніших видів тканого ремесла на Поділлі 
було килимарство. Подільські килими виготовляли для облашту
вання жител. Їх розміщували над ліжком на затильній стіні. Тра
плялися такі, що заверталися на один або обидва причілки. 

На Поділлі побутували звичайні та довгі килими, цільноткані 
та зшиті. Останні, як правило, виготовлялись окремо на гори
зонтальному верстаті й складались переважно із 2–3 деталей.

На відміну від звичайного ткацтва, у килимарстві застосову
вали горизонтальний і вертикальний верстати. Перший  – ви
користовувався як у звичайному ткацтві, так і в килимарстві, 
а другий – лише при виготовленні килимів.

На горизонтальних верстатах ткали безворсові двосторонні 
килими, т.  зв.  «лічильною технікою». Такі вироби виконували 
полотняним переплетінням. Нитка «утка» відразу прибивалась 
бердом на всю ширину, тому фон виробу ставав рівний і одно
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тонний. Узор виконувався вручну технікою перебору. Контури 
візерунка завжди були прямолінійні, а орнамент геометричний.

Вертикальні станки («розбої») представляли собою звичайну 
де ре в’яну раму, яку «стоянами» закріпляли в горизонтальні пе
рекладини. Працювали на такому станку руками, переплітаючи 
нитки «утка» («пітканя») з нитками основи. Прибивали піткання 
окремими  ділянками по ходу виконання окремих орнаменталь
них мотивів та елементів. Така тканина клалась нерівними рядами, 
а техніка виконання мала назву «кружляння», або «гребінчата». 

Відомий етнограф початку ХХ ст., дослідник Поділля А. Пру
севич у праці «Килимове виробництво в Подільській губернії» 
зробив опис виготовлення килимів тільки на вертикальному 
станку, який мав місцеву назву «кросна», або «розбої» 

Він зазначав, що «ткання на кроснах існує виключно в двох 
південних повітах Подільської губернії: Ольгопільському і Балт
ському повітах і зрідка в деяких придністрянських селах, а також 
південній частині Гайсинського повіту.

Виробництво килимів на кроснах має в основному домашній 
характер, тобто для збереження власного господарства, і тільки 
в деяких селах, які знаходяться поблизу торгових і ярмаркових 
пунктів (Балта, Круті Крикливці й інші), воно набирає характеру 
кустарного промислу – зі збутом виробів для продажу» [2, с. 293].

Подільські килими ткали з вовняної та конопляної або лише з 
вовняної нитки. З другої половини ХХ ст. для виготовлення осно
ви виробів використовували нитки фабричного виробництва.

Під час етнографічного відрядження на північ Одещини в 
2008 році наукові співробітники музею працювали з мешканця
ми сіл цього регіону. Зі слів Людмили Іванівни Чабан (1970 р. н.), 
жительки села Пужайкове Балтського району, всі селяни сіяли 
коноплі («прядіво») на певному місці – «підметі». Сировину го
тували також в кожному господарстві: пряли, готували нитки, 
валовину, білили, фарбували. Але ткали не всі. Віддавали «роби
ти» окремим ткачам за певну винагороду. Заможніші селяни три
мали овець та виготовляли вовняну пряжу. У селі було декілька 
місцевих майстрів. Вони ткали килими на горизонтальних вер
статах з місцевої вовни.

У  1920х  роках в с.  Пужайкове була організована майстер
ня – «кустрем» (кустарні ремісники). Її організувала майстриня 
з Полтавщини, яка приїхала до села. Вона навчала в основному 
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підлітків 13–15 років професійному ремеслу. У різний час пра
цювало до 30 людей. Вони працювали по хатах, винаймаючи три 
будівлі. При виготовленні килимів у майстерні використовува
ли вертикальні станки – «розбої». Збивали пряжу дерев’яними 
«колотушками». Килими виготовляли за 4–5 зразками («шабло
нами»), як місцевими, так і полтавськими. Але вироби майстрів 
відрізнялися за стилем виконання. Для виготовлення виробів у 
майстерні використовували привізну сировину з Полтавщини 
або куплену на місцевих складах.  Л.  І.  Чабан зазначала, що ця 
майстерня в селі проіснувала близько 20 років, до початку Другої 
світової вій ни. У 1940х роках декілька майстринь виготовляли 
килими вдома. На даний час у селі вже нікого із цих майстринь 
не лишилося, а їхню справу ніхто не продовжує.

Давні українські килими мали ніжне золотисте тло.  У  ХVІІІ–
ХІХ ст. поступово застосовується чорний колір. Цей чорний фон 
був інколи затканий нитками різних відтінків, які переходили в ко
ричневий колір. Крім золотистого, коричневого, чорного, у давніх 
українських килимах траплялися також білий, сірий, голубий і пі
сочний кольори [1, с. 27]. У ХІХ ст. в орнаментиці українських кили
мів стали переважати яскраві кольори: червоний, зелений, жовтий.

Подільські килими відрізняються від килимів Центральної 
України стилістикою та орнаментуванням. Переважав геоме
тричний орнамент: квадрати, зірки, ромби тощо. Траплялися ки
лими з геометричнорослинним орнаментом. Як правило, ці два 
види орнаменту не змішувалися між собою. У деяких килимах з 
рослинним орнаментом є зображення людей та тварин. У бор
дюрах та каймах геометричні лінії збагачуються окремими квіта
ми. Інколи килими мають кайму, яка відрізняється від основного 
тла кольором і характером малюнка.

А. Прусевич вказує, що «килими досліджуваного періоду (по
чаток ХХ ст.) втрачають, порівняно з килимами більш ранньо
го виготовлення, як по орнаменту, так і по кольоровій гамі. Ко
льори стають яскравішими, бо рослинні фабрики замінюються 
аніліновими, а  народні орнаменти витісняються друкованими 
зразками для вишивки з букетів, квітів чи троянд з відтінками, 
при цьому квіти і листки складаються з кольорових квадрати
ків, як у вишивці»  [2, с.  297]. Далі він зазначає, що«подільські 
килими всі мають бордюр, кайму чи раму, яка відрізняється від 
основного фону по малюнку і, навіть, по колориту і кольору.  
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Іл. 1. Фрагмент виставки «Ткацтво Поділля»  
в експозиції «Поділля» Національного музею народної архітектури  

та побуту України. 2018 р.

Іл. 2. Рушник кінця ХІХ ст.  
із с. Гидерим  

Котовського рну  
Одеської обл.  

Національний музей  
народної архітектури  

та побуту України (Т2829)
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Іл. 3. Рушник кінця 
ХІХ ст. із с. Липецьке 

Котовського рну 
Одеської обл. 

Національний музей 
народної архітектури та 
побуту України (Т2833)

Іл. 4. Рушник кінця 
ХІХ ст. із с. Гандрабури 
Ананьївського рну 
Одеської обл. 
Національний музей 
народної архітектури та 
побуту України (Т2850)
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Іл. 5. Рушник середини ХХ ст.  
із с. Гандрабури  

Ананьївського рну Одеської обл.  
Національний музей  

народної архітектури та побуту  
України (Т3356)

Іл. 6. Сволок, прикрашений рушника
ми. с. Плот Балтського повіту. 
(За: Шероцький К. Очерки по истории 
декоративного искусства Украины. 
Художественное убранство дома  
в прошлом и настоящем)
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Іл. 7. Скатертина початку ХХ ст.  
із с. Лісничівка Балтського рну Одеської обл.  

Національний музей народної архітектури та побуту України (НД4842)

Іл. 8. Скатертина кінця ХІХ ст.  
із с. Осички Савранського рну Одеської обл.  

Національний музей народної архітектури та побуту України (Т3787)
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Іл. 9. Фрагмент килима  
середини ХІХ ст.  

із с. Пужайкове  
Балтського рну Одеської обл. 
Національний музей народної 
архітектури та побуту України 

(Т3397)

Іл. 10. Килим (1871 р.) 
із с. Пужайкове  
Балтського рну  
Одеської обл.  
на виставці  
«Ткацтво Поділля». 
Національний музей 
народної архітектури та 
побуту України (Т683).  
Світлина 2018 р.
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Іл. 11. Підвіконня (1871 р.) із с. Пужайкове Балтського рну Одеської обл.  
на виставці «Ткацтво Поділля». Національний музей народної архітектури 

та побуту України (Т684). Світлина 2018 р.

У східних килимах цей бордюр зв’язаний з фоном і від нього по 
тону зовсім не відрізняється» [2, с. 297].

У зібранні НМНАП України налічується 4 килими і 6 підві
конників досліджуваного регіону.

Типовим подільським є килим («килім») середини ХІХ  ст. 
(Т3397). Він зшитий із трьох горизонтальних смуг: посередині – 
широка, по боках  – рівні вужчі. Цей килим  з геометризовано
рослинним орнаментом.  На чорному тлі розміщено в нижній 
частині три вазони, з яких виходять квітки з багатьма розгалу
женнями. Кольори квітів та пуп’янків: фіолетовий, рожевий, чер
воний, голубий, білий у поєднанні зелених гілок та  листя (іл. 9).

Унікальним є килим із с. Пужайкове, що має виткане датуван
ня «1871» (Т683). Він зшитий із трьох полотнищ: широка серед
ня – 80 см, дві бічні – по 40 см (іл. 10).

Килим має геометричний орнамент. Він оздоблений чотирма 
великими ромбоподібними медальйонами, кожний з них роз
міщений на тлі іншого кольору: на червоному тлі – зелений; на 
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оранжевому – фіолетовий; на зеленому – оранжевий; на фіолето
вому – салатовий. Між медальйонами розташовані вертикальні 
орнаментальні смуги зі стилізованим букетом. Широка кайма 
обведена з двох боків дрібними зубчиками і має геометризовано
рослинний орнамент. З одного боку вона має продовжені скоше
ні геометричні зображення, що нагадують листки, між якими – 
стилізовані квіти. Кайма по боках відрізняється від верхньої та 
нижньої.

У комплекті до вищевказаного килима було виготовлене під
віконня (Т684). На чорному тлі розкидані окремі елементи, схожі 
на геометризоване листя різних кольорів, які можна розгляда
ти як окремі квіти чи як окремі розетки. Кайма вузька, з жовтих 
трикутників (іл. 11).

Обидва вироби були придбані співробітниками музею у груд
ні 1972 року в с. Пужайкове у Щвець Юстини Іванівни. Вони пе
рейшли до неї в спадок від прабаби. Ткані у с. Піщана.

Підвіконня ‒ довгі (до 10 м) вузькі (близько 80 см) килимові 
вироби, що їх розміщували на стіні вздовж лав.  У  фондах му
зею зберігаються давні підвіконники з рослинногеометричним 
орнаментом, що були виготовлені на початку ХХ ст. у с. Пужай
кове Балтського району (Т3398, Т3960).

Таким чином, у  музейному зібранні Національного музею 
народної архітектури та побуту України зберігаються 132 пред
мети групи «Т» («тканина»), що походять з ПівденноСхідного 
Поділля. Переважна більшість із них надійшла у фонди музею з 
Балтського району Одеської області. Колекція нараховує: руш
ників – 102; скатертин – 9; ряден – 1; серветок («нафраниц») – 2; 
наволочок – 1; кудель – 1; клубків ниток – 6; килимів – 4; підві
конників – 6.

У зв’язку з активним розвитком у середині ХХ ст. текстильної 
промисловості, фабричні тканини остаточно ввійшли в повсяк
денне життя українців. Це призвело до поступового витіснення з 
ужитку домотканих виробів господарського призначення, а зго
дом – і багатьох видів тканин для одягу та інтер’єру.

Популярним у наші дні залишається вишиваний рушник  – 
невід’ємний традиційний елемент сучасної української культу
ри. Сьогодні ним прикрашають інтер’єри помешкань, церков 
тощо. Він продовжує залишатись атрибутом народних звичаїв 
та обрядів. Проте в сучасному повсякденному житті поступово 
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втрачається побутова функція рушників, оскільки їх майже пов
ністю витіснили фабричні вироби.

Від середини ХХ ст. кустарне килимове виробництво посту
пово занепадає. У побут українців на зміну традиційним україн
ським килимам поступово приходять килимові вироби фабрич
ного виготовлення або імпортовані з інших країн світу.

Проте в  наші дні в  Україні поступово відроджуються давні 
ремесла. У магазинах з’явилися матеріали для ткацтва та кили
марства в домашніх умовах. Поціновувачі українського народно
прикладного мистецтва мають змогу придбати в спеціалізованих 
магазинах, ярмарках, інтернетмагазинах вироби сучасних на
родних майстрів.
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Віктор Ткаченко 
(Переяслав-Хмельницький)

м. м. бенарДос – визнаЧниЙ вітЧизняниЙ 
уЧениЙ: минуле і сьогоДнішнє  

Через призму музеЙної експозиції

У  статті висвітлено біографію визначного вітчизняного винахідника 
М. М. Бенардоса, а також експозицію «Музей М. М. Бенардоса» Національно
го історикоетнографічного заповідника «Переяслав», у якій відтворено його 
життєвий і творчий шлях. 

The article is dedicated to the biography of an outstanding Ukrainian inven
tor M.  Benardos and the exposition Museum of M.  Benardos of the Pereyaslav 
National Historical and Ethnographic Reserve, where his life and creative way are 
reconstituted. 

У  кожного народу є особистості, які зробили чимало для 
культури, науки та освіти. Україна здавна славиться відомими 
іменами: науковцями, письменниками, художниками, поетами, 
винахідниками, спортсменами, визначними історичними діяча
ми. Серед них вирізняється ім’я Миколи Бенардоса  – винахід
ника електрозварювання. Його життю і творчості присвячено 
дослідження О. Корнієнка [3; 4], Г. Ширшової [8]; історіографію, 
пов’язану з ним, розглянув М. Губочкін [2], музейні експозиції, 
у яких розповідається про М.  Бенардоса, висвітлено в роботах 
М. Бойка [1] й М. Махінчука [5; 6].

Микола Миколайович Бенардос (1842–1905) народився в 
с.  Бенардосівка Єлисаветградського повіту Херсонської губер
нії (нині  – с.  Мостове Доманівського рну Миколаївської обл., 
Украї на). Упродовж 1862–1866 років навчався на медичному фа
культеті Київського університету, у 1866–1869 роках – у Петров
ській землеробській і лісовій академії (нині – Московська сіль
ськогосподарська академія імені К. А. Тімірязєва, РФ). 
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На початку 1870х років М. Бенардос став винахідникомпро
фесіоналом. Наприкінці 1870х – на початку 1880х років він від
відав Німеччину, Францію, Англію та Іспанію з метою вивчення 
техніки й реалізації деяких своїх винаходів. Певний час М. Бе
нардос жив у м. Лух Костромської губернії (Росія), а з 1884 року 
займався винахідницькою діяльністю в Петербурзі, де працював 
на заводі товариства «П. Н. Яблочковизобретатель и К°».

У 1889 році вчена рада Петербурзького електротехнічного ін
ституту присвоїла М. Бенардосу почесне звання інженераелек
трика. У  1892  році Російське технічне товариство нагородило 
його медаллю. Матеріальні труднощі змусили Миколу Микола
йовича 1898 року повернутися в Україну, оселившись у Фастові 
на Київщині.

Світову славу М. Бенардосу принесло винайдення електрич
ного дугового зварювання і різання металів – одного з найваж
ливіших сучасних технологічних процесів. Особливу увагу він 
приділяв дуговому зварюванню вугільним електродом, яке діс
тало назву «Спосіб Бенардоса». Його справедливо вважають ро
доначальником дугового електрозварювання, бо він накреслив 
головні напрями його розвитку, розробив основні принципи 
багатьох сучасних способів дугового зварювання. Окрім того, 
М.  Бенардос створив багато конструкцій зварювальних авто
матів, розробив способи дугового зварювання різними елек
тродами, дугового різання, підводного зварювання та різання, 
зварювання на вертикальній поверхні. Винахідник запровадив 
механізацію і автоматизацію зварювальних процесів, також ви
словив ідею зварювання в газовому струмені й під флюсом. Він 
винайшов оригінальні способи точкового й шовного контактно
го електрозварювання.

М. Бенардосу належить також багато винаходів в інших галу
зях техніки, зокрема в залізничному й водному транспорті, енер
гетиці, військовій справі, сільському господарстві, акумуляторо
будуванні, побутовій техніці тощо.

У  1981 році міжнародна організація ЮНЕСКО відзначала 
100річчя винайдення М. Бенардосом електрозварювання. Саме 
цей процес поєднання металів значно вплинув на технічний роз
виток ХХ ст.

Музей М. М. БЕНАРДОСА. 21 травня 1981 року в Переяславі 
Хмельницькому, що на Київщині, було відкрито музей Миколи 
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Миколайовича Бенардоса. На заході були присутні: академік АН 
СРСР, директор Інституту проблем механіки АН СРСР О. Ю. Іш
лінський, академік НАН України, заступник директора Інституту 
електрозварювання Д. А. Дудко, академік АН СРСР і НАН Укра
їни, іноземний академіккореспондент Академії наук у Болоньї 
(Італія), Герой України, Герой Соціалістичної праці Ю. О. Миро
польский, льотчиккосмонавт, двічі Герой Радянського Союзу, 
перший, хто здійснив зварювання металу в космосі, В.  М.  Ку
басов, вченіфахівці ІЕ ім. Є. О. Патона, Інституту історії НАН 
України, Національного технічного університету України «Київ
ський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», делегації з 
Москви, Пермі, Казані (Росія), Тбілісі (Грузія) та інші.

Музей М. М. Бенардоса розміщений у мальовничому куточку 
Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрян
щини НІЕЗ «Переяслав» на березі штучно створеного ставка. 
Експозицію розгорнуто в будинку (пам’ятка архітектури міс
цевого значення) дрібнопомісного поміщика середини ХІХ  ст., 
перевезеному із с. Вороньків Бориспільського району Київської 
області. До створення Музею значною мірою долучився Інститут 
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України. 

Експозиція Музею складається з п’яти залів – «Вітальня сім’ї 
М.  М.  Бенардоса», «Робочий кабінет», «Лабораторія» та «Май
стерня», які – відтворені за описом і гравюрою з французького 
журналу La Nature за 1881 рік. Відвідувачі ніби поринають в ат
мосферу напруженої творчої праці М.  Бенардоса та інженерів
електротехніків наприкінці XIX  – на початку XX  ст. В  окремій 
залі «Історія електрозварювання» можна ознайомитися із сучас
ним станом електрозварювання.

У  невеликій залі колишнього передпокою можна дізнатися 
про життєвий і творчий шлях винахідника. Тут експоновано від
литий у бронзі герб сім’ї Бенардосів, сімейні фотографії, книги з 
особистої бібліотеки, шахи, креслярське приладдя, що належало 
М. Бенардосу.

В  експозиції також представлено, як вшановують ім’я Ми
коли Миколайовича в музейних закладах та у скульптурних  
роботах. 

Вітальня сім’ї М. Бенардоса дає уявлення про побут типової 
дворянської родини другої половини ХІХ ст. У кімнаті експоно
вано диван, фотоальбоми із сімейними дагеротипами (світлина
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ми), стіл, чайний сервіз, стільці, трюмо, фортепіано; на стінах – 
фото рідних, портрет М. Бенардоса (авт. Г. Ткаченко), картини. 
Зацікавлення викликає газовокалильна лампа у вигляді дівчини, 
яка бере воду (розробка М. Бенардоса).

У кабінеті вченого – робочий стіл, стілбюро, крісло, що кру
титься, робоче крісло та бібліотека. Тут же  – макети його роз
робок (пароплав «Николай», який міг би переходити річкову 
мілину та суходіл, вітровий генератор). На стіні  – портрети 
М. Бенардоса та його батька – Миколи Пантелеймоновича. Ори
гінальним в експозиції є килим ХІХ ст., на робочому столі – кни
ги та письмовий набір.

На полицях шаф у лабораторії вченого демонструються елек
тровимірювальні прилади: амперметри, вольтметри; прилади 
для хімічних практичних дослідів; макети його розробок: «Гре
бля для переправи військ через річку», «Цардзвін з дзвіницею», 
«Піч для зварювання дзвону». На стіні  – картина П.  Сингаїв
ського. На ній Микола Миколайович демонструє свій винахід 
російським і зарубіжним інженерам на заводі «Електрогефест» 
у Петербурзі (Росія). На іншій стіні – портрет М. Бенардоса (авт. 
І. Мішель) та металева дошка з прорізаним електродугою напи
сом «Микола Миколайович Бенардос». Такий напис був розмі
щений на IV Всеросійській електротехнічній виставці 1892 року 
в СанктПетербурзі над експозицією винахідника дугового елек
трозварювання. На цій виставці йому вручили найвищу нагоро
ду – золоту медаль. 

Цікавою й оригінальною є майстерня вченого, у якій відтво
рено розробки винахідника: електричний пост для зварювання 
металів, що складався з генератора, реостата, акумуляторних 
батарей (винайдених дослідником) та інших пристроїв; ко
вадло, пристосоване для зварювання металів, щипці для точ
кового зварювання, електротримач з вугільним електродом, 
макет заводу «Електрогефест», на якому М.  Бенардос навчав 
електрозварювання та показував цей процес усім зацікавле
ним. Демонструються зразки електрозварювання різних мета
лів, різні пристосування та інструменти, а  також оригінальні 
дзвін та підсвічник, зварений шляхом наплавлення титанових  
крапель.

Коридор, що веде з виставкової зали до експозицій «Лабо
раторії» та «Майстерні», відведено під показ креслень та ма
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люнків винаходів М.  Бенардоса. Привертає увагу карта, на 
якій показано визнання розробки дугового електрозварюван
ня металів у різних країнах світу, а  також картина художника 
П. Сингаївського із зображенням вручення диплома з почесним 
званням «інженера електрика» М. Бенардосу в 1899 році Петер
бурзьким електротехнічним інститутом (С.Петербург, Росія), 
як відзначення його внеску у винайдення електрозварювання  
металів. 

Розповідь про видатного винахідника була б неповною без 
експозиції, присвяченій історії та сучасним досягненням зварю
вальної науки і техніки, внеску «Інституту електрозварювання 
ім. Є. О. Патона» НАН України (м. Київ), учених Є. О. Патона, 
Б. Є. Патона, В. І. Дятлова, К. К. Хренова в розвиток автоматич
ного електрозварювання. Усе це розкрито у виставковій залі «Іс
торія електрозварювання», де можна ознайомитися з розвитком 
технологій зварювання та з’єднання матеріалів у космосі та зва
рювання живих тканин. Повніше про це – на відповідних стендах. 
Серед предметів викликають зацікавлення зразки зварювання 
різних металів, у тому числі в космосі, фрагменти зварювально
го апарату «Вулкан» для проведення робіт на космічній орбіті, 
макет для зварювання металевих труб різного діаметру «К700» 
та  інше. На стінах  – картини «Є.  О.  Патон з учнями» і «Твор
ці» М. Бєльського, портрети російського ученого Г. Слав’янова 
й Є.  Патона. У  вітринах демонструються видання Інституту 
електро зварювання ім. Є. О. Патона, фалеристика тощо. 

Варто відзначити, що 1981  року, до 100річчя винайдення 
дугового електрозварювання, було розроблено цілу програму з 
вшанування Миколи Миколайовича та його внеску в науку. Зо
крема, випустили ювілейну медаль (скульптор А. Древецький), 
плакати, присвячені цій події, та поштову марку. Окрім того, 
у  м.  Фастові йому було встановлено пам’ятник, а  в експозиції 
Фастівського державного краєзнавчого музею створено відпо
відний експозиційний розділ. А.  Древецький розробив рельєф 
для меморіальної дошки в м. Фастові. 

Через кілька місяців після відкриття музею в Переяславі
Хмельницькому, у липні 1981 року, «за участю фахівців Інститу
ту електрозварювання ім. Є. О. Патона (Київ) в селищі Лух (Ро
сія) був створений музей, присвячений життю і винахідницькій 
діяльності М. М. Бенардоса» [7, c. 12], який носить сьогодні його 
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ім’я, також було споруджено пам’ятник. У 1998 році відкрили ще 
й краєзнавчу експозицію. 

Цими, по суті, двома музейними експозиціями і розкриваєть
ся внесок Миколи Миколайовича в науку. Також додам, що саме 
ним було винайдено зубну пломбу на основі срібла, а першим па
цієнтом був його денщик. 

За роки незалежності в  Україні жодного разу не відзначили 
на високому рівні його ім’я. Так, 2007 року, на зборах Товариства 
зварників України засновано Почесний знак «За особистий вне
сок у розвиток зварювального виробництва». Серед зварників 
Товариство періодично проводить конкурс «Золотий Кубок Бе
нардоса». У 2017 році, з нагоди 175річчя з дня народження вина
хідника, у Києві було проведено десятий, за рахунком, конкурс, 
а також наукову конференцію. Водночас РФ досить активно по
пуляризує ім’я М. Бенардоса. Вона відкрито і на всіх рівнях за
являє, що він російський учений. За останній період на території 
РФ споруджено нові пам’ятники та встановлено меморіальні до
шки, проводять конференції. 

Досить складним є поповнення експозиції сучасними му
зейними предметами в  галузі розробок з електрозварювання. 
Обмеженість у фінансових ресурсах, інколи нерозуміння необ
хідності придбання того чи іншого предмета, по суті, законсер
вували експозицію на рівні 80х років ХХ ст. Нині важливим є 
і застосування в музеї сучасних технологій та устаткувань для 
демонстрації експозиції, які б значно покращили її розкриття  
і сприйняття. 

Отже, Микола Миколайович Бенардос – визначний вітчизня
ний учений, який долучився чималим внеском у розвиток різних 
напрямів науки й техніки. Його винаходи та розробки актуальні 
й сьогодні. Однак, незважаючи на вищевикладене, він залиша
ється маловідомою постаттю для України. 
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Людмила Назаренко  
(Київ)

кахлі Чернігівщини у ФонДовіЙ збірці 
національного музею нароДної архітектури 

та побуту україни

Фондова колекція чернігівських кахель Національного музею народної 
архітектури та побуту України є вагомим внеском у загальну музейну й куль
турну спадщину України. У ній зберігається унікальна збірка кахель з роз
писами Дмитра Панасенка, датована 1888 роком.

Fund collection of Chernihiv glazed tiles of the National Museum of Folk Ar
chitecture and Life of Ukraine is a significant contribution to the general museum 
and cultural heritage of Ukraine. The unique collection of tiles with the paintings 
by Dmytro Panasenko, dated by 1888, is kept in it. 

Кахлярство в Україні, зокрема на Чернігівщині, значного по
ширення та розвитку набуло у ХVІІІ–ХІХ ст. Виготовлення ке
рамічних виробів тут у свій час процвітало завдяки наявності 
великої кількості глиняних родовищ. 

Із середини ХІХ  ст. кахлі для облицювання печей викорис
товували не тільки міщани та козацька старшина, оздоблюва
ли печі ними й верстви селян середнього достатку. Оскільки ж 
попит на кахлі зростав і дійшов до середніх верств населення, 
поряд з кустарним виробництвом існувало заводське, яке різ
ко збільшило потік готової кахляної продукції. Заводські кахлі 
були популярними та задовольняли потреби і смаки дворянства, 
міщан, купців, а  вироби сільських кахлярів використовували 
для оздоблення печей у своїх оселях заможні селяни та міські 
жителі, що мали невеликі статки. Тож звідси й відбувся розпо
діл чернігівських кахлів на «панські» та «селянські», при цьому 
виробниц тво кахель у цей період набуває масового характеру. 
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Багато гончарів, що виробляли посуд, займалися виготовленням 
кахель. Відомі кахлярські осередки, крім Ічні, виникли в Нов
городіСіверському, Коропі, Чернігові, Ніжині, Борзні. Дрібні 
кахлярські підприємства функціонували в Глухові, Ніжині, Ко
нотопі. Збували свою продукцію кахлярі не тільки на ярмарках 
Чернігівщини, їхні роботи мали попит на ярмарках і базарах 
Полтавщини та Харківщини. Серед багатьох відомих кахлярів з 
осередків Чернігівщини окремо необхідно виділити роботи іч
нянських майстрів, що створювали високохудожні вироби, за
стосовуючи мистецькі та естетичні традиції свого талановитого 
краю. Ічнянські майстри Йосип, Дмитро і Лаврентій Панасен
ки, Яків і Михайло Погорілки, Юхим Огієнко та Іван Іващенко 
створили неперевершені зразки кахлярського мистецтва, нада
ючи своїм виробам самобутніх рис та неповторності. Виготов
лені гончарями провідних осередків народного кахлярства Чер
нігівщини (Ніжина та Ічні) зразки зберігаються в Російському 
етнографічному музеї (СанктПетербург, РФ), Чернігівському іс
торичному Музеї ім. Василя Тарнавського, Національному музеї 
українського народного декоративного мистецтва (Київ), Ічнян
ському, Ніжинському, Прилуцькому краєзнавчих музеях. Вагома 
колекція кахель зберігається в запасниках Національного музею 
народної архітектури та побуту України (Київ).

У другій половині ХІХ ст., незважаючи на зростання конку
ренції з боку промислового виробництва, гончарство та кахляр
ство в Україні досягло чи не найбільшого розповсюдження, тех
нологічної досконалості й високого художнього рівня виробів. 
Однак потрібно зазначити, що виробництво кахель на україн
ських землях, зокрема на Чернігівщині, розвивалося не відособ
лено від зарубіжного. Багаті поміщики завозили до своїх  маєтків 
кахлі з Голландії, Саксонії, Франції, Литви, Польщі, Росії та на
ймали іноземних майстрів. У Західній Європі кахлі з’являються 
в ХІІІ–ХІV ст., звідти вони й прийшли на Чернігівщину, зазнаю
чи впливу як у технології виробництва, так і в орнаментальному 
декорі. Щодо візерунків оздоблення кахлів, то тут вплив західно
європейських майстрів проявляється у використанні барокових 
мотивів із завитками, гнучкими стеблами, «ампірними» вазами, 
квітамифіалками. Між тим, роботи чернігівських майстрів уві
брали в себе народні традиції, для яких характерне багатство 
геометричного, рослинного та сюжетного орнаментів. Вико
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ристовуючи традиції західноєвропейського бароко, чернігівські 
кахлярі на його основі почали творити власний стиль, творчо 
переосмислений, із вражаючим почерком українського майстра. 
В  оздобленні кахель чернігівських майстрів ми бачимо замість 
лаконічного, стриманого, симетричного розпису сміливі, дина
мічні штрихи.

У ХІХ ст. в розписах кахель переважали орнаментальні (рос
линноквіткові) мотиви та декоративні зображення тварин, пта
хів, людей, архітектурних споруд. В  оздобленні своїх виробів 
чернігівські майстри часто вживали мотиви «вазона», букета 
(фіалок), птахів  – горлиці, сороки, півня, качки, фантастичних 
крилатих істот. Тут можна було побачити і вплетених у рослин
ний орнамент птахів як символ сімейного добробуту та стилізо
ваний виноград  – знак заможності. У  заможних родинах дуже 
поширеними були зображення на передній стінці печі двоголо
вого орла (піч Дмитра Панасенка, датована 1888 роком, що збе
рігається у запасниках НМНАПУ). Часто вживані майстрами в 
розписах кахель були побутові сцени: вершники на конях, сцени 
розваг у корчмі, пряля, скрипаль тощо. Усі ці різновиди розписів 
присутні в пічному комині 1888 року. Розписи із зображенням 
побутових сцен та рослинний («фіалковий») мотив були харак
терними для ічнянських, ніжинських та конотопських майстрів. 

Занепад кахлярського виробництва поступово відбувався на 
початку ХХ ст. Заводська продукція хоч і мала високий техно
логічний рівень, проте ставала чимдалі гіршою в художньому 
та мистецькому аспектах, що й стало одним з перших кроків на 
шляху до ліквідації кахельних підприємств. Попит на кахлі по
чав знижуватися, кустарне виробництво теж почало занепадати 
в зв’язку зі складною високовартісною ручною роботою. На Чер
нігівщині в кінці ХІХ – у ХХ ст. це ремесло майже зникло. Лише 
в музеях ми можемо тепер милуватися шедеврами славетних 
чернігівських кахлярів, роботи яких завжди були й надалі зали
шатимуться об’єктом кропіткого дослідження та вивчення для 
етнографів, мистецтвознавців, музеєзнавців. Відомий дослідник 
у цій галузі Ю. Лащук зазначав, що «яскравою сторінкою україн
ської кераміки є виробництво різних видів будівельної керамі
ки, серед яких найяскравішим художнім явищем є виробництво 
кахель» [2, c. 64]. У вивченні цієї галузі він убачав необмежений 
простір для сучасних науковихдослідників.
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Доцільність та актуальність обраної теми витікає саме з тих 
завдань, які стоять перед науковцями як музеїв, так і інших на
уководослідних установ, що використовуватимуть фактичний 
і теоретичний матеріал музейної збірки для вивчення розвитку 
кахлярства Чернігівщини,  – популяризація найцінніших куль
турних надбань українського народу. Колекція чернігівських 
кахлів НМНАПУ нараховує 228 одиниць збереження і є чи не 
найбільшою серед інших музеїв на теренах України. Перлиною 
збірки НМНАПУ чернігівських кахель є датована 1888 роком піч 
з авторським підписом знаного майстра Дмитра Панасенка. На
явність таких експонатів збагачує загальну колекцію музею, зна
чно підвищує її значимість та вартісну цінність. 

Національний музей народної архітектури та побуту України 
у 1981 році в знак пошани передав Чернігівському історичному 
музею ім. В. Тарнавського 8 кахель (серед яких є і роботи Дмитра 
Панасенка), щоби поповнити фондову збірку цього музею уні
кальними зразками ічнянських майстрів. 

Враховуючи те, що чернігівські кахлі знаходяться в музейних 
колекціях не тільки в Україні, а й за її межами, надалі постає на
гальна потреба в створенні загального каталогу, де будуть ви
світлені всі шедеври чернігівських кахлярів, що збереглися на 
сьогоднішній день в запасниках музеїв нашої країни. 

Практичне значення статті полягає в тому, що подана інфор
мація дає змогу без зайвого втручання до експонатів ознайоми
тися окремо з кожним зразком кахель, що входять до колекції 
Чернігівського кахлярства НМНАПУ. Популяризація фондових 
збірок завжди є і буде нагальною потребою з метою висвітлення 
значного фактичного матеріалу, яким володіє Національний му
зей народної архітектури та побуту України. 

У різні часи, починаючи з першої половини ХІХ ст., науков
ці різних напрямків (етнографи, музеєзнавці, мистецтвознавці) 
зверталися у своїх дослідженнях до тематики розвитку гончар
ства на Україні, немало праць ними було присвячено історії та
кої галузі народного декоративноприкладного мистецтва, як 
кахлярство Чернігівщини. Дослідженню розвитку та поширення 
кахлярського промислу на Чернігівщині присвятили свої пра
ці такі відомі дослідники: О.Шафонський, М.  Фріде, Є.  Спась
ка, Б. Лисін, К. Матейко, П. Мусієнко, О. Клименко, О. Тищен
ко, Ю. Лащук, О. Пошивайло, Л. Орел, Л. Колупаєва, Г. Івашків, 
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І.  Штанкіна. У  книзі «Черниговского наместничества топогра
фическое описание» Шафранського (К.,  1851) зазначається той 
факт, що в кінці ХVІІІ ст. кахлі чернігівських майстрів набувають 
значного поширення та попиту, тобто ічнянські кахлярі стають 
визнаними у багатьох місцевостях. Шафонський відзначає: «Іч
нянські кахлі <…> во многих местах покупают» [9, c. 396].

Важливою передумовою розвитку гончарства на Україні ака
демік Б. Лисін вважав наявність багатющих глиняних родовищ 
на Україні, а  саму Україну назвав «країною глин» у своєму до
слідженні «Глини і глиняна промисловість на Україні» 1916 року 
видання [3, c. 7]. Серед інших земель України, що мали багатю
щі виходи гончарних глин він назвав і Чернігівщину. Велику 
увагу вивченню питань розвитку ічнянського кахлярства при
діляє в своїх працях етнограф Марія Фріде, у яких вона торка
ється питань технології виготовлення та різновидів розпису ках
лів. Так, у  1926  році надруковано її статтю «Гончарство на юге 
Черниговщины», у якій дослідниця акцентує увагу на декорі ка
хель ічнянських кахлярів, високо оціюючи їх рівень майстернос
ті. Дослідниця небезпідставно вбачала в оздобленні саме ніжин
ських кахель вплив голландської кераміки [8, c. 57]. 

Спеціальну роботу присвятила чернігівським кахлям відома 
дослідниця народного мистецтва Є. Спаська. У її роботі «Кахлі 
Чернігівщини» (ХVІІІ–ХІХ ст.) 1927 року є цінні відомості про 
ічнянські кахлі. Підкреслюючи високі мистецькі якості ічнян
ських кахлярів, самобутність у виконанні неповторних зраз
ків кахлярства, вона констатує занепад цього промислу в кінці 
ХІХ ст. Ґрунтовно вивчивши всі аспекти розвитку чернігівського 
кахлярства, Є. Спаська також звертає увагу на основні риси від
мінностей «селянських» та «панських» кахель, надає порівняльну 
характеристику такому явищу, зазначивши, що ці кахлі «у жит
ті рідко зустрічаються під однією стріхою» [7, c. 80]. Про непо
вторну красу й самобутність ічнянських кахель писали в своїх 
працях науковці П. Мусієнко та А. Бокотей. Мистецтвознавець 
П. Мусієнко у статті «Українська кахля», надрукованій у журналі 
«Народна творчість та етнографія» 1968 року, писав: «Класична 
кахля  – то чудова архітектурна окраса будьякого вишуканого 
нинішнього хатнього й квартирного інтер’єра» [4, c. 88]. Опра
цювавши та вивчивши фактичний матеріал багатьох музейних 
та приватних колекцій, обидва автори стверджують, що ці ви
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твори народного декоративноприкладного мистецтва можуть 
слугувати взірцем для сучасних майстрів. Продовжили вивчати 
етапи становлення та розквіту чернігівського кахлярства, зокре
ма, такого феномену в цій галузі, як ічнянська кахля, такі сучас
ні дослідники: Ю. Лащук, О. Клименко, О. Пошивайло, Л. Орел, 
А.  Колупаєва, Г.  Івашків, І.  Штанкіна. Багато досліджень у ви
вченні українського гончарства залишив у спадок для науковців 
відомий учений Ю. Лащук. У 1993 році надруковано його статтю 
«Дещо про українську кераміку» в науковому щорічнику «Укра
їнське гончарство». У цій статті він пише: «Чернігівську зону від
значає наявність великих гончарських осередків, традиційність 
форми посуду, збереження давніх декоративних засобів і елемен
тів орнаменту, виробництво деяких видів художньої будівельної 
кераміки (кахлі, облицювальні плитки), наявність оригінальних 
шкіл народного підполив’яного розпису в Ічні, Ніжині [2, c. 68]. 
Дослідник подає всебічний аналіз розвитку гончарських та ках
лярських осередків на території всієї України, зокрема, приділяє 
значну увагу гончарським школам Чернігівщини. Він виділяє 
та ставить на перше місце серед знаних кахлярів родину Пана
сенків, водночас не минає увагою інших відомих майстрів Ічні, 
а саме: династії Терещуків, Іващенків, Піщенків. Вагомий вклад у 
вивчення історії розвитку українського гончарства вніс відомий 
нині дослідник, ентузіаст музейної справи О. Пошивайло. Його 
доробок у царині досліджень українського гончарства, зокрема 
кахлярства, є безперечно вагомим та значимим для сучасної на
уки. Цій тематиці він присвятив немало своїх досліджень, ґрун
туючись на матеріалах численних польових досліджень, прове
дених ним у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

У «Розвідках з історії Лівобережного гончарства», надрукова
них у науковому щорічнику «Українське гончарство» за 1993 рік, 
О. Пошивайло відзначав, що Чернігівські кахлі як витвір народ
ного мистецтва мали великий попит. Він зазначав високу вартіс
ну цінність цих кахляних виробів: «Мальовані кахлі Чернігівщи
ни продавались до 20 крб. за сотню (кахлі із зображенням орлів 
та зірок цінувались дорожче» [6, c. 384]. Виходячи з того, що для 
обличкування однієї печі потрібно було купити від 200 до 300 ка
хель, така піч була доступна лише заможним верствам населення. 

Серед сучасних дослідників українського гончарства та ках
лярства – О. Клименко, А. Колупаєва, Г. Івашків . Вони присвя
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тили свої дослідження історії та розвитку кахлярства в Україні. 
У 2006 році вийшла книга А. Колупаєвої «Українські кахлі ХІV – 
початку ХХ століть», у якій вона значну увагу приділила фондо
вій колекції кахляних і гончарних виробів НМНАПУ, викорис
товуючи експонати музею для ілюстративного матеріалу. Галина 
Івашків в своєму ґрунтовному дослідженні «Декор української 
народної кераміки ХVІ – першої половини ХХ століття» та в ба
гатьох інших друкованих працях говорить про особливості чер
нігівського кахлярства, виділяє характерні риси в оздобленні 
кахлів ічнянських майстрів. Авторка стверджує, що для народ
ного «селянського» кахлярства Чернігівщини (Ічня, Новоград
Сіверський, Ніжин) ХІХ ст. були характерні мальовані кахлі, на 
яких зображали «ампірні» вазони із синіми або зеленими квіта
ми. За кольором квіток у вазоні іноді можна було визначити ім’я 
майстра [1, c.  271–272]. Дослідниця навіть наводить приклади, 
для якого майстра і що було найхарактернішим в побудові схеми 
розпису. Наприклад, для старшого з династії Панасенків (Ічня) – 
Йосипа типовою була квітка брунатного або синього кольорів 
із зеленими листками. Для Лаврентія Панасенка характерними 
були малюнки просто із зеленими листочками. А мотиви «ампір
ної вази» з блакитними квітками були часто вживаними в спіль
них роботах Лаврентія та Дмитра Панасенків.

Галина Івашків уперше публікує у своїй роботі, як приклад 
ічнянського кахлярства, кахлі з фондової збірки НМНАПУ. Се
ред них можна назвати такі: КС2606 – де на світлому фоні зо
браження «ампірної вази» з квітами синього кольору [1, c. 271]; 
кахля № КС2634 теж має подібний малюнок у вигляді «ампірної 
вази» з квітами – тільки кольори розпису вже темнокоричневі із 
зеленими [1, c. 271]. Різновиди ічнянського розпису з фондової 
збірки НМНАПУ представлено кахлею № КС3836 на світлому 
фоні букет квітів (3 шт.) коричневого кольору із зеленими лист
ками. Четверта кахля КС2348 – має розпис із пташкою на гілці, 
кольори характерні для ічнянського розпису – темнокоричне
вий, зелений, тло – світломолочного кольору [1, c. 330]. Ще на 
одній, опублікованій у книзі Г. Івашків кахлі з колекції НМНАПУ, 
намальовано сову, на спині у якої сидить маленьке пташеня, по
переду неї гілка з квіткою – КС2397 [1, c. 331]. Щоби показати всі 
варіанти розписів, характерних для ічнянських кахлярів, дослід
ниця демонструє як зразок із фондів НМНАПУ кахлю, на якій 
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зображено вершника на коні з шаблею в правій руці (КС2238) 
[1, c. 495]. 

Крім уже перерахованих вище робіт ічнянських кахлярів, 
можна назвати й такі, що надруковані в літературі вперше: 
КС2242 – зображення скрипаля [1, c. 480]; КС2243 – двоє чо
ловіків у військовій формі. Усе це розмаїття розписів кахлів з 
Чернігівщини, які вперше були надруковані в роботі Г. Івашків, 
говорять про те, що у фондовій збірці НМНАПУ багато фактич
ного та ілюстративного матеріалу, який привертає увагу сучас
них дослідників, що вивчають історію розвитку кахлярства на 
Україні.

Багатюща колекція Чернігівських кахель НМНАПУ, якою б 
міг гідно пишатися кожен музей, була зібрана та накопичена в 
запасниках саме завдяки цільовим експедиціям науковців музею 
(Л. Орел, І. Мойсєєв), яким поталанило віднайти та поповнити 
збірку музею унікальними зразками ічнянських кахлярів, зо
крема, роботами талановитого майстра Дмитра Панасенка. Ре
зультати пошукових експедицій, що були проведені науковцями 
музею у 1974  році, висвітлювала Л.  Орел у журналі «Пам’ятки 
України» за 1974 та 1984 роки, у науковому щорічному збірни
ку «Українське гончарство» за 1993 рік. Спогади про експедиції 
по Чернігівщині в пошуках ічнянських кахлів надруковані нею 
в книгах «Українське Полісся», «Те, що не забувається» та «Ми 
просто йшли» у 2010 році.

У своїх працях Л. Орел неодноразово наголошує, що в той пе
ріод (1974), коли була організована експедиція до Чернігівщини, 
ічнянські кахлі віднайти по селах було практично неможливо. 
У  нагоді для пошуків стає порада відомого ічнянського гонча
ря з династії Піщенків – Миколи Яковича Піщенка. Він порадив 
музейним науковцям ще раз обстежити місто Ічню та пошукати 
зразки ічнянських кахель у ближніх від Ічні селах. М. Я. Піщенко 
назвав дві родини гончарів, що славилися виробництвом кахлів: 
«...у нас цим славився рід Сукалів, Панасенків» [5, c. 148]. 

Скориставшись порадами ічнянського гончаря, науковці 
НМНАПУ Л.  Орел та І.  Мойсєєв   обстежили декілька вулиць 
міста Ічні, а також села Ічнянського району Гужівка, Рожнівка та 
Городня. Ці села розташовані на чернігівських землях, що слави
лися багатими виходами різних порід глин, що давало поштовх 
для розвитку гончарного виробництва. Особливо Ічнянський 
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район уславився виготовленням високої мистецької та худож
ньої якості кахель, які вирізнялися неповторною красою й само
бутністю. Л. Орел у статті «Ічнянські кахлі», надрукованій у на
уковому культурологічному щорічнику «Українське гончарство» 
1993  року, повідомляє, що в самій Ічні було знайдено «кілька 
десятків кахель, що за всіма ознаками були виготовлені місцеви
ми гончарями. Це – описана в літературі і поширена свого часу 
«синя фіалка», зображення людей за різними заняттями, сти
лізовані квіти, птахи. Всі вони є залишками розібраних печей. 
Лише в хаті Н. Ясько по вул. Шевченка вони збереглися в комині 
над плитою і становлять цілісний ансамбль («фіалка») [5, c. 438].

Кахлі (31  од.), знайдені в місті Ічні, у  колекцію музею ввій
шли під інвентарними номерами №  КС25772584; 25862593; 
25982606. Розпис кахель виконано на бежевому тлі у вигляді ва
зона з букетом синіх квітів, краї плитки обрамлені синіми, інко
ли зеленими смугами. Датовані серединою ХІХ  ст. кахлі, окрім 
рослинного орнаменту, мають в розписах зображення птахів 
(КС2585, 2596), на кахлі. № КС2595 намальовано візочок на ко
лесах. Кольори ж розпису типові для ічнянських кахлярів: світ
лозелений, світлокоричневий. 

Під час експедиції 1974 року, в коло обстежень якої потрапили 
села Гужівка, Рожнівка, Городня, було знайдено значну кількість 
ічнянських кахель (197 од.), серед яких значаться й роботи відо
мого майстра Д. Панасенка (34 од.). Ічнянські кахлі із цих експе
дицій увійшли до фондової збірки за польовими описами № 168, 
170 та 183 (1974). Особливо слід виділити колекцію ічнянських 
кахель, знайдених в оселі мешканки с. Гужівка У. І. Канюки. Су
цільна кахляна стіна, а за нею друга, викладені рівними рядами 
плиток у кількості 162 одиниці, вражає розмаїттям рослинного 
орнаменту, переплетеного із зображенням птахів (сов, півнів, 
горлиць) та поодиноких людських фігур – чоловіків, одягнених 
у незвичайні мундири, що стоять, взявши руки в боки. Зобра
ження людей виконано майстрами схематично, статично (тулуб 
у вигляді кола, руки й ноги теж намальовано досить графічно). 
Усе тло кахлі «забито» розписом, малюнки великі, розмашисті, 
мазки впевнені. Деякі кахлі в розписах мають зображення сон
ця, зірок. Карнизні кахлі оздоблені хвилястою гірляндою ко
ричневого кольору. Малюнки з однієї кахлі не повторюються на 
іншій, кожна – це самостійний витвір мистецтва, але водночас 
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уся піч сприймається як цілісна композиція. Сюжети ж розпи
сів подібні, але кожний малюнок має свої відмінності. Мазки, що 
створюють контури розпису, широкі, впевнені, колористика ма
люнку в зелених, коричневих тонах, тло світлого кольору. Усе це 
створює життєрадісний, піднесений настрій, передає натхнення 
та любов, яку майстер вкладав у свої роботи. Водночас роботи 
невідомого майстра із с. Гужівка вражають поєднанням просто
ти з високохудожнім рівнем майстерності. На жаль, створивши 
ці шедеври кахляного мистецтва, кахляр не залишив свого авто
графа на виробах, тому цей пічний комплекс залишається поки 
що безіменним.

На самій печі із с. Гужівка науковці Музею не виявили ніяких 
слідів перебудови, тобто сама піч була викладена кахлями під час 
побудови хати (100 років тому). Отже, на основі цього факту й 
було зроблено висновки, що «це була селянська кахляна піч дру
гої половини ХІХ ст. Шкода лише, що майстер не залишив на ній 
свій автограф» [5, c. 148]. Цей комин було розібрано й повністю 
перевезено із с. Гужівка до НМНАПУ. Більшість кахель цієї ко
лекції збереглися в задовільному стані, незначна їх кількість має 
сколи полива, випади фарби, тріщини. Музейні реставратори 
після перевезення дбайливо провели відповідні реставраційні 
роботи, всі кахлі на сьогоднішній день мають експозиційний ви
гляд і можуть бути використані при створенні тематичних ви
ставок, а також в інтер’єрах експозиції як виставковий матеріал. 
В  інвентарних картках Музею подається повний опис кожної 
кахлі, що дає змогу науковцям, які працюватимуть над колек
цією ічнянських кахель із с. Гужівка у фондах НМНАПУ,  уявити 
повний ансамбль пічного комплексу в його красі й неповторнос
ті. Як ілюстративний матеріал, крім подачі всієї колекції в елек
тронному вигляді, демонструються фото з різновидами розписів 
колекції кахель, куплених Музеєм у с. Гужівка, а саме№ КС2260, 
2268, 2308, 2316, 2314, 2347, 2348 – зображення різних птахів се
ред рослинного орнаменту, тут півень, сова, двоголовий птах 
(орел) і горлиці. Зображення людських фігур представлено зраз
ками кахель з інвентарними номерами № КС2323, 2296. Зобра
жена на кахлі № КС2286 риба є рідкісним сюжетом для кахляно
го розпису, частіше такі розписи можна побачити в оздобленні 
гончарного посуду: мисок, глечиків, горщиків, баньок. Зразки 
таких розписів та історію їх виникнення подає в своїй праці «Де
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кор української народної кераміки» Г. Івашків [1, c. 315–327]. Це 
дає підстави вважати, що в цій колекції є кахлі з рідкісними сю
жетами, а  це підвищує вагомість музейної збірки загалом. Об
стеження науковцями Музею (Орел Л. та Мойсєєвим І.) у тому ж 
1974 році с. Рожнівка на Чернігівщині поповнило започатковану 
колекцію ічнянських кахель неперевершеним шедевром відомо
го кахляра Дмитра Панасенка.

У хаті мешканця цього села П. Тищенка ічнянськими кахля
ми була викладена нижня частина комина. Окремою окрасою 
цього ж кахляного комина було зображення двоголового орла, 
закомпонованого в коло. На кахлях написано рік виготовлення, 
місце походження та автограф автора, а саме: «ДИМИТРІR. ПА
НАСЕНКА. 1888 ГОДА. МЕСТЕ ИЧНИ». Кахлі з надписами зна
чаться в колекції під інв. № КС2231, 2232, 2233. Зображення роз
міщено на дванадцяти кахлях. Це була дуже цінна знахідка для 
НМНАПУ. Наш Музей володіє цілісним кахляним комплексом 
(комином), датованим 1888  роком з підписом кахляра, роботи 
якого були відомі й мали великий попит не тільки на Чернігів
щині. Кахлі, виготовлені Д. Панасенком, розкуповувалися на ба
зарах і ярмарках Полтавщини, Харківщини, Ніжина.

Малюнки кахель із с. Рожнівка, хоч і виконано в тих же кольо
рах, що й розписи на кахлях із с. Гужівка, проте вони суттєво від
різняються від них. Особливо це помітно в композиції сюжетів 
розписів. Рослинні сюжети вживаються Д. Панасенком рідко, пе
реважають жанровопобутові сцени із зображенням вершників 
на коні (КС2224, 2238, 2240, 2245, 2246, 22492285); постатей лю
дей або сцени у корчмі (КС2239, 2243, 2244, 2247); зображення 
скрипаля (КС2242), жінка за пряжею. Трапляються поодиноко 
кахлі з «ампірними вазами», окремими квітами (КС2015, 2283, 
2330). Як уже відомо такими кахлями, особливо із зображеннями 
двоголового орла, обкладали печі більш заможні верстви селян, 
тому в розписах відчувається вплив міщанських смаків та уподо
бань. Л. Орел констатує: «Щодо розписів на кахлях із с. Рожнів
ка, то вони становлять ніби проміжну ланку між «панськими» та 
«селянськими». Хоча такі мотиви – двоголовий орел, вершники 
в мундирах, фігури чоловіків у незвичайному вбранні (один має 
косу на голові, інший – ковпак) – виразно виявляють сторонні 
впливи на народне мистецтво, проте ці сюжети потрактовані в 
народному стилі» [5, c. 150–151]. Помітно й те, що розпис на ках
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лях виконано такими ж кольорами, що й на кахлях із с. Гужівка, 
але більш густішими й більш насиченими. Контури малюнка гра
фічно виписані, світле тло кахлі збільшує простір, надає легкості, 
зберігає акцент на самому зображенні. Колекція кахель із с. Рож
нівка має велику художню та мистецьку цінність не лише для 
НМНАПУ, але і є вагомою для всього музейного фонду України. 

Характеризуючи багатющу колекцію кахель Чернігівщини 
в збірці Національного музею народної архітектури та побу
ту України, можна впевнено зробити висновки про те, що наш 
Музей володіє однією з найбільших колекцій ічнянських кахель. 
Кількість придбаних для НМНАПУ ічнянських кахель свідчить 
про сумлінну, цілеспрямовану та плідну працю етнографів Му
зею. Придбана колекція гідно буде репрезентувати фактичний 
матеріал колекції і надалі викликатиме зацікавленість етногра
фів, мистецтвознавців, художників. Невичерпне джерело народ
ної творчості яскраве, самобутнє, життєстверджуюче і в той же 
час просте і доступне завжди буде повним та чистим. Воно було 
і залишається взірцем геніальності простих народних майстрів, 
які залишили для потомків неперевершені шедеври свого мисте
цтва. Чернігівські кахлярі Лаврентій і Анастасія Дроб’язки, Іван 
і Петро Білики, Бедера і Брінчук у Ніжині, Йосип, Дмитро і Лав
рентій Панасенки, Яків і Микола Погорілки, Юхим Огієнко та 
Іван Іващенко в Ічні, Петро Фігура, Пінчук у Коропі творили для 
простих людей, тому їхнє мистецтво зрозуміле для народу. Кахлі, 
розписані цими майстрами, були окрасою будьякої оселі, піч, ви
кладена ічнянськими кахлями, мала неперевершений художній 
та естетичний вигляд. Навіть у наші часи ці витвори народного 
мистецтва можуть бути використані сучасними художниками
дизайнерами як приклад високохудожнього смаку в створенні 
нових інтер’єрів. Сучасні народні майстрикерамісти повинні ви
вчати доробок кахлярів, що працювали в попередні століття на 
українських землях (зокрема чернігівських), успадковувати той 
величезний потенціал та досвід, що залишили нам народні митці 
тогодення. Ці скарби дбайливо зберігаються в музейних збірках 
України, а скарбниця Національного музею народної архітектури 
та побуту України займає серед них одне з почесних та вагомих 
місць. Популяризація цих скарбів народного мистецтва залиша
ється одним з нагальних питань для науковців, що будуть і далі 
досліджувати унікальний феномен кахлярства Чернігівщини. 
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Артем Кокош 
(Мюнхен, Німеччина)

зароДження української  
вищої школи в баварії:  

українськиЙ вільниЙ університет 
та українськиЙ техніЧно-госпоДарськиЙ 

інститут 

У статті пояснюється процес відновлення Українського вільного уні
верситету та Українського технічногосподарського інституту в Баварії у 
1945 році. Характеризується евакуація українських науковців з Праги та По
дєбрад і пояснюється вибір Баварії. Окреслюються загальні риси становлен
ня української вищої школи. 

The process of renewal of Ukrainian Free University and Ukrainian Technical 
and Husbandry Institute in Bavaria in 1945 is considered in the article. The 
evacuation of Ukrainian scientists from Prague and Poděbrady is characterized 
and the choice of Bavaria is explained. General features of Ukrainian higher school 
formation are described. 

Історія української вищої школи в еміграції почалася 17 січня 
1921 року з відкриття Українського вільного університету (УВУ) 
у Відні. Перенесений у тому ж році до Праги, Університет став 
основним українським освітнім та науковим центром у Європі 
і активно продовжує працювати в столиці Баварії і нині. Роком 
пізніше в Подєбрадах, що за 50  кілометрів від Праги, почала 
працювати Українська господарська академія (УГА), при якій у 
1932  році було відкрито Український технічногосподарський 
інститут (УТГІ) заочного навчання. Відділившись згодом в окре
мий навчальний заклад, Інститут став центром аграрнотехніч
них наук в еміграції і припинив своє існування лише 2009 року.

педагогічні концепції  
реформування сучасної освіти
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Протягом майже чверть століття в Чехословаччині україн
ським вищим школам на законодавчому рівні було забезпече
но право здійснювати освітню діяльність. З  часу святкового 
відкриття в Празі 23 жовтня 1921 року УВУ працював згідно з 
постановами Міністерства закордонних справ та Міністерства 
шкільництва і народної освіти й керувався приписами Карлово
го університету. До слова, першим приміщенням для цієї вищої 
школи слугували барокові комплекси Карлового університету – 
Клементінум та Каролінум [5, c.  122]. Українська господарська 
академія підпорядковувалася Міністерству закордонних справ і 
Міністерству хліборобства Чехословаччини й розташовувалася 
в Подєбрадському замку [8, c. 9–15]. Незважаючи на свою укра
їнську традицію, українські вищі школи щорічно отримували 
фінансування з державного бюджету Чехословаччини: лише в 
перший рік своєї діяльності в Празі УВУ отримав 100 тис. крон, 
а окрім того, ще й 12 тис. крон субвенцій від президента Томаша 
Масарика [5, c. 133]. 

Становище українських вищих шкіл змінилося 1928  року. 
Тоді УВУ та УГА було вилучено зпід відомства Міністерства за
кордонних справ Чехословаччини, що відобразилося на фінансо
вих справах. Відчутним для академічної діяльності вищих шкіл 
стало й зближення Чехословаччини з СРСР у 1930х роках. Утім, 
мабуть, найбільш складним періодом у Чехословаччині виявив
ся період німецької окупації, коли Університет та Інститут під
давалися постійним ревізіям гестапо. Проте ані УВУ, ані УТГІ, 
незважаючи на офіційну політику, не припинили своєї діяльнос
ті. Більше того, за рахунок дотацій о.  А.  Волошина в Інституті 
лише збільшилося число студентіввихідців із Західної України. 
Протягом 1932–1944 років у вищій школі навчалося понад 8 тис. 
студентів, 7 тис. з яких – у період 1940–1944 років. У складі Ін
ституту успішно працювали економічнокооперативний, агро
номічнолісовий та хімікотехнологічний відділи [8, c. 37]. А на 
філософічному факультеті й факультеті права та суспільних наук 
Українського вільного університету за період з 1921 по 1941 роки 
навчалося майже 12  тис. студентів та діяли Медичне, Правни
че, Природниче та Історичнофілологічне товариства [6, c.  42]. 
Протягом празького періоду докторські дипломи УВУ отримали 
37 випускників філософічного і 95 випускників факультету пра
ва та суспільних наук [2, c. 20]. 
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Новий період розвитку українських вищих шкіл розпочався 
із завершенням Другої світової війни у Європі навесні 1945 року. 
З підходом радянських військ до Праги постало питання про по
дальшу долю УВУ та УТГІ. З огляду на воєнні події та невтіш
ні перспективи після приходу радянських військ, залишатися 
на території Чехії було небезпечно. Більшість викладачів, що 
пам’ятала про життя під більшовицькою окупацією, запропону
вала евакуювати вищі школи. 

В УВУ переважала думка про евакуацію до однієї з найближ
чих держав. У квітні 1945 року філософічний факультет подав на 
розгляд сенатові офіційне рішення про перенесення діяльності 
вищої школи. Після загального розгляду питання з представни
ками правничого факультету, сенат відмовився від пропозиції 
покинути Прагу і ухвалив компромісне рішення: професори, що 
бажали виїхати, – отримували посвідчення про відпустки та не
велике грошове забезпечення, але в разі подальшої діяльності 
вищої школи, зобов’язувалися повернутися та продовжити на
укові студії. Зважаючи на те, що ідею про евакуацію Універси
тету підтримував тогочасний ректор А. Яковлів, було проведено 
вибори нового керівництва. Відтак УВУ очолив колишній Пре
зидент Карпатської України о. А. Волошин. 

Покидати чеську територію викладачам Університету довело
ся самотужки, шукаючи для цього спеціальних агентів для виїз
ду, серед яких, до слова, було немало шахраїв. Спомини про ева
куацію професорів до Баварії залишила професор, а згодом декан 
філософічного факультету Н. ПолонськаВасиленко. Наприкінці 
квітня 1945 року, вона разом з професорами В. Щербаківським, 
О.  Моргуном, О.  Оглобліним, П.  Ковалівим, С.  Драгомановим, 
В. Міяковським, сестрою Лесі Українки О. КосачКривинюк, що 
їхали з родинами, та ще одним подружжям українців залиши
ли столицю у причіпному товарному вагоні. Шлях цієї групи 
професорів пролягав через Вінтерберг (нині  – Вімперк, Чехія) 
до Аугсбурга. Однак через часті відчіплення від потягів науков
цям замість звичних 8 годин вдалося дістатися до міста лише за 
9 днів. У Вінтерберзі, зважаючи на розбиту колію, професорам 
довелося перечекати закінчення Другої світової війни в Євро
пі: лише наприкінці травня, найнявши вантажівку, вони пере
бралися до баварського села Трасфельден, що поблизу Пассау  
[6, c. 43].
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Майже одночасно з УВУ, 13 квітня 1945 року сенат УТГІ ухва
лив постанову переїхати до «спокійнішого і відповіднішого для 
продовження праці місце». Утім, зважаючи на відмову частини 
професорів та директора С. Комарецького виїхати за межі кра
їни, сенат 20  квітня постановив тимчасово перенести Інститут 
разом із професорським та технічним персоналом до Південно
Західної Чехії – до Клатов чи Домажліце. Для евакуації Інститу
ту було знайдено два вагони, що виїхали з Подєбрад 23 квітня о 
9 годині ранку за напрямком Прага – Пільзень – Домажліце [8, 
c. 50–51]. Серед тих українців, котрі залишили місто, були дирек
тор С. Комарецький, професор В. Доманицький, лектори Г. Де
нисенко, О. Антипів, Д. Петрівський, секретар О. Козловський, 
урядовці І.  Шматко, Б.  Дядюша, А.  Гладій, інженер М.  Бутов
ський, доцент Є.  Гловінський, що згодом відлучився від групи, 
та ще дві українські родини. На відміну від своїх празьких колег, 
що в дорогу брали лише найнеобхідніші речі, залишивши в УВУ 
частину книг та рукописів, науковці Інституту взяли близько 
200 тис. крон готівкою, по два примірники видань Інституту, на
укові матеріали та необхідне приладдя. У Подєбрадах залишила
ся лише архівнобібліотечна комісія, яку очолив заступник ди
ректора професор В. Чередієв. 

Першою зупинкою на шляху колективу УТГІ була Прага. Од
нак до міста вагони попрямували не заради евакуації наукових 
фондів УВУ, а  за науковцями Інституту, що одночасно працю
вали в Університеті й проживали в місті. На жаль, до українців 
з Подєбрад приєднався лише інженерекономіст К. Ніщеменко; 
інші науковці все ще зважували питання про можливість пере
їзду або вже покинули Прагу. Не маючи змоги зволікати з ева
куацією, викладачі УТГІ продовжили свою подорож. Щоправда, 
зважаючи на перевантажені залізниці, вони вирушили з Праги 
лише 26 квітня 1945 року і за три дні дісталися до Гораждьові
це, де через авіаудари американських літаків ущент згорів один 
з вагонів, а інший пограбували грабіжники. Рухаючись далі че
рез Судети, викладачі вищої школи пішки дійшли до Платтлінга. 
Там 16 травня вони зустрілися з професорами А. Яковлівим та 
Л. Шрамченком, які дісталися до Баварії дещо раніше [8, c. 52]. 

Вибір баварського напрямку для евакуації був не випадковим. 
Насамперед Баварія була найближчою німецькою територією, 
яку не зайняли більшовики: наприкінці весни 1945  року туди 
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вступили війська Третьої та Сьомої американських армій [11, 
c. 67]. Крім того, покинути Прагу, як і Подєбради, можна було по
тягом або автомобілем. Проте, зважаючи на проблеми з пошуком 
автотранспорту для професорів УВУ і відмовою представників 
УТГІ скористатися транспортними можливостями полковника 
К.  Дацька та української автотракторної колони, єдиним мож
ливим способом залишалася залізниця, якою й можна було діс
татися Баварії [8, c. 50]. 

Науковці, що приїхали до Баварії наприкінці весни 1945 року, 
ще не знали про долю українських вищих шкіл. Після приходу до 
Праги НКВД, УВУ було закрито, а його ректора о. А. Волошина, 
деканів І. Панькевича та О. Гайманівського і канцлера М. Россі
невича заарештовано. Бібліотека, архів та банківський рахунок 
були конфісковані й перевезені до СРСР [7, c.  22]. Після пере
вірок УТГІ було доведено, що вища школа не співпрацювала з 
нацистами. Проте, незважаючи на відсутність доказів щодо ко
лабораціонізму, кількох професорів заарештували, а  майно Ін
ституту ліквідували й вивезли до СРСР або знищили [8, c. 54]. 

У Баварії викладачі УВУ та УТГІ опинилися в таборах для пе
реміщених осіб. Літо 1945 року професори УВУ провели в Трас
фельдені, продовжуючи наукові студії: Н. ПолонськаВасиленко 
писала спогади про свій улюблений Київ, О. Оглоблін працював 
над походженням «Історії Русів», а В. Міяковський відроджував 
Історичнофілологічне товариство при УВУ, засідання якого, до 
речі, відбувалися щотижня. Утім, залишатися там надовго про
фесори не прагнули і, врешті, після поїздки професора П. Кова
ліва до Аугсбурга та Мюнхена, вирішили виїхати до останнього. 
Для виїзду за межі табору потрібно було отримати таке ж по
свідчення, як і для проживання. До прикладу, Н.  Полонській
Василенко, як і іншим науковцям, було видано посвідчення на 
проживання в Трасфельдені 2  липня 1945  року [1, ф.  1, оп.  1, 
спр. 11, арк. 5], а після відомостей про Мюнхен, 6 серпня вона 
разом з О. Моргуном отримали дозвіл на переїзд до Мюнхена та 
Аугсбурга [1, ф. 1, оп. 1, спр. 11, арк. 6]. За кілька днів, 13 серпня, 
отримавши посвідчення на тимчасове проживання, вона зупи
нилася у Віцманнсберзі [1, ф. 1, оп. 1, спр. 11, арк. 7] і лише на 
початку листопада 1945 року дісталася до Мюнхена [6, c. 46]. Во
сени 1945 року до Мюнхена прибули й українські професори з 
інших німецьких міст, представники з «нової еміграції», учені з 
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України, асистенти й доценти, які успішно закінчили навчання в 
Українському вільному університеті [7, c. 23].

Окрім професорського складу та ідеї відродження, професо
ри УВУ не мали ні коштів, ні бібліотеки. Але після Другої світо
вої війни в Німеччині та Австрії нараховувалося понад 200 тис. 
українців, значний відсоток яких становила молодь. У  таборах 
для переміщених осіб працювало 30 гімназій, випускники яких 
мали б продовжувати навчання [2, с. 20]. Зважаючи на ідею від
родження УВУ серед українських науковців, молодих студентів 
та просто небайдужих людей, українська вища школа розпочала 
функціонувати в столиці Баварії восени 1945 року. Першим при
міщенням Університету слугувало помешкання Марії Томашів
ської на Йоганнплятц (сьогодні  – МаксВеберплятц). Там про
ходили зустрічі професорського складу, обговорювали питання 
з організації та забезпечення вищої школи, відбулися вибори 
першого ректора університету мюнхенського періоду В.  Щер
баківського, деканів філософічного і правничого факультетів – 
професорів І. Мірчука й Л. Окіншевича та секретаря – власниці 
помешкання М. Томашівської [7, c. 22–23]. 

У жовтні 1945  року професор І.  Мірчук отримав доручен
ня від ректора В.  Щербаківського представляти Університет в 
американських та німецьких політичних органах [1, ф. 1, оп. 1, 
спр. 11, арк. 5]. Вибір декана філософічного факультету на офі
ційного представника був не випадковим: професор володів ан
глійською, німецькою, польською та чеською мовами і легко міг 
порозумітися з чиновниками [1, ф. 1, оп. 1, спр. 11, арк. 6]. Після 
перемовин у місцевому Міністерстві освіти та відділі вищої осві
ти при Американському військовому правлінні Баварської зони 
УВУ отримав дозвіл на освітню діяльність [4, c. 11] і приміщення 
в одній з німецьких шкіл на Версайлерштрассе, 4. Тут розміщу
валися аудиторії, канцелярія та бібліотека до 1962 року [6, c. 46].

Повноцінний освітній процес в Університеті розпочався в 
лютому 1946 року [10, c. 20]. За новим статутом в УВУ, що його 
затвердило Міністерство освіти Баварії, у вищій школі з’явився 
контролюючий орган – кураторія, що складалася з професорів, 
членів Товариства прихильників УВУ, представників баварсько
го уряду та американської влади. Куратором Університету став 
апостольський візитатор для українців грекокатоликів Західної 
та Центральної Європи архієпископ І.  Бучко, а  заступником  – 
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економіст О. Моргун [4, c. XIII]. Найвищою у вищій школі була 
посада ректора, яка щорічно переходила від представника філо
софічного факультету представникові правничого [6, c. 42]. Ще 
з празьких часів заступання ректора і деканів відбувалося 23 ве
ресня щороку: попередній ректор ставав проректором, а  дека
ни факультетів – продеканами. Разом з проректором, деканами 
та продеканами ректор Університету входив до складу сенату, 
що відав адміністративними та організаційними питаннями 
[5, c. 121–122].

Подібно до Мюнхена, почалося відновлення Українсько
го технічногосподарського інституту в Платтлінгу. 12  червня 
1945 року в дерев’яному бараці на Грабенштрассе відбулося за
сідання сенату, на якому було вирішено продовжити діяльність 
вищої школи в Баварії та відновити педагогічну раду. Проте, 
усвідомлюючи, що розвиток Інституту мав проходити в більшо
му місті, де зібралися українські емігранти, 18 червня 1945 року 
сенат ухвалив рішення перенести діяльність Інституту до Ре
генсбурга. Одночасно було сформовано делегацію Інституту до 
Мюнхена, Аугсбурга та Нюрнберга. Окрім вияснення ситуації 
житлового та харчового характеру, делегація мала, між іншим, 
скоординувати з іншими лекторами УТГІ та професорами УВУ, 
що опинилися в різних містах Баварії, та обговорити питання 
підтримки з допомоговими організаціями, зокрема з Червоним 
хрестом [8, c. 56].

28 червня 1945  року делегація Інституту, яку супроводжу
вав голова Українського комітету в Регенсбурзі о.  Б.  Ганушев
ський, зустрілася з полковником Я.  Поспішелєм  – військовим 
губернатором Верхньої Баварії та Нижнього Пфальцу щодо 
відкриття української вищої школи [8, c.  56–57]. Отримавши 
офіційний дозвіл, науковці Інституту прибули до Регенсбурга 
та розмістилися у Віллі фірми Лявзеру в липні 1945 року. Там, 
до речі, працював агрономічнолісовий факультет, лаборато
рія, бібліотека та студентський інтернат [9, c. 8]. З дозволу аме
риканського військового управління УТГІ відновив аудиторне 
навчання в грудні 1945 року. Окрім того, було організовано за
очне навчання, науководослідну роботу, середні й нижчі фахо
ві школи та курси, а в березні 1946 року почали працювати на
туральні курси за принципом реальних гімназій [3, c. 170–171]. 
У  Баварії розширилася структура Інституту й тепер він був 
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представлений п’ятьма факультетами: агрономічнолісовим, ін
женерним, економічним та ветеринарним (з чотирирічною про
грамою навчання) і фармацевтичним (з трирічною програмою)  
[8, c. 79–80]. 

Згідно з новим статутом, УТГІ оголошувався Українською ви
сокою політехнічною школою з українською мовою навчання. 
Його фінансовою основою, як і УВУ, були внески студентів та, 
незначною мірою, пожертви громадських організацій і церкви. 
Подібно до УВУ, на чолі Інституту стояв ректор, але вищим орга
ном була професорська рада. До її компетенції належали, зокре
ма, вибори ректорату, куди, окрім ректора, входили проректор 
та секретар професорської ради, затвердження деканів факуль
тетів, відкриття й закриття факультетів, затвердження вибрано
го лекторського складу, схвалення навчальних програм тощо. За 
цим принципом працювали й професорські ради факультетів. 
Як і в УВУ, ректор, проректор, декани та секретар входили до 
складу сенату, до обов’язків якого відносилися питання загаль
ноадміністративного та господарського характеру, складання 
кошторису, координації діяльності деканатів, прийому та звіль
нення технічного персоналу. В УТГІ діяла ревізійна комісія, яка 
відповідала за кошти й господарські справи та доповідала про
фесорській раді [8, c. 58–59].

Відновлення Українського вільного університету та Україн
ського технічногосподарського інституту знайшли підтримку 
українських емігрантів та європейських політиків. Офіційно до
зволені на законодавчому рівні, вони продовжили свою діяль
ність і стали центрами української освіти й науки. Баварський 
період української вищої школи став продовженням чверть сто
літнього празького періоду. Важлива для розвитку української 
наукової думки в еміграції, українська вища школа залишається 
практично не висвітленою в сучасній українській історіографії і 
потребує подальшого вивчення. 

1.  Архів Українського вільного університету (Архів УВУ), ф.  1, оп.  1, 
спр. 11; ф. 4, оп. 1, спр. 16.

2. Васькович Г. Український вільний університет. Передісторія створення 
УВУ, його осяги й нові завдання // Науковий збірник Українського вільного 
університету. – Мюнхен, 1992. – Т. 15. – С. 11–24.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



288

3. Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світо
вій війні. – Мюнхен: Академічне видавництво дра Петра Белея, 1985. – Т. І. – 
С. 170–171.

4. Мірчук І. Український Вільний Університет // Науковий збірник Укра
їнського Вільного Університету. – Мюнхен, 1948. – С. VII–ХІІІ. 

5. Наріжний С. Українська еміграція. – Прага, 1942. – Ч. І. –372 с.
6. Полонська-Василенко Н. Спогади. – Київ  : КиєвоМогилянська акаде

мія, 2011. – 600 с. 
7.  Полонська-Василенко  Н. Український Вільний Університет (1921–

1971) // Український історик. – 1971. – № 12 (2930) – С. 17–27.
8.  Український технічногосподарський інститут.  – НьюЙорк, 1962.  – 

Т. ІІ. – 272 с. 
9. Ювілей 25ліття УТГІ // Вісті УТГІ. – Регенсбург, 1947. – Чис. 6. – С. 6–10.
10. Dr. Holiat R. S. Short History of the Ukrainian Free University // Papers. – 

NewYork : Shevchenko Scientific Society, 1962. – 33 p.
11.  Canoy J.  R.  . The Discreet Charm of the Police State.  – LeidenBoston, 

2007. – 335 p.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



289

Олександр Кожолянко  
(Чернівці)

українська система освіти у вищіЙ школі  
Й Духовна культура українського нароДу 

Досліджено українську систему освіти вищої школи: вивчення студентами 
походження українського народу, його давності та духовної культури. Зазна
чено, що у кінці другого десятиліття ХХІ ст. спостерігається масове поширен
ня урбанізованої, уніфікованої культури, існування глобалістичних тенден
цій, наявні спроби поглинення одних народів іншими з метою розширення 
впливу тієї чи тієї країни на певні регіони світу. Виокремлено завдання – на
вчати студентів походженню українського народу та його духовної культури.

Ukrainian system of higher education is investigated, including the students 
studying of the origin of Ukrainian people, its prescription and spiritual culture. 
It is noted that at the end of the second decade of the XXI century there is a mass 
dissemination of urbanized, unified culture, the existence of globalist tendencies, 
the attempts to absorb some nations by the others in order to expand the influence 
of one or another country on certain regions of the world are available. The task to 
teach students the origin of Ukrainian people and spiritual culture is emphasized.

У системі освіти вищої школи України освітні програми спря
мовані на набуття студентами необхідних знань, вироблення 
певних умінь і навичок з оволодіння систематизованими зна
ннями про природу, суспільство, людину, виробництво тощо. 
Вирішення цих завдань дає змогу студентам засвоювати багато 
матеріалу, який, імовірніше, ніколи в житті їм не знадобиться. 
Водночас студентів у вузах не готують бути патріотами свого 
краю, своєї країни, захисниками свого народу. 

Варто відзначити, що на початку ХХІ ст. зміст освіти та вихо
вання не зовсім відповідає потребам суспільства, не спрямова
ний на здобуття життєвого досвіду та формування достойного 
громадянина України. За період незалежності зміни, що відбу
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лися в галузі освіти України, спричинили до переобтяження на
вчальних програм та підручників фактичним матеріалом [3;  7].

Перехід у 2004 році на систему освіти, відому в Європі як Бо
лонська, призвів до різкого скорочення аудиторного навчально
го навантаження. При цьому були вилучені предмети й курси, 
які якраз і покликані формувати духовність, національнопатрі
отичні почуття в студентів. Зокрема, це навчальні курси спеці
альності «історія» та «етнологія»: «Етнологія» (18 годин лекцій, 
8 годин семінарських занять), «Українська етнологія» (18 годин 
лекцій, 8 годин практичних занять). Навчальний курс «Україн
ське народознавство» у 2010 році був замінений на «Народознав
ство», де вивчались різні народи Європи, але з часом і він був від
мінений. Зокрема, у 2014  році в Чернівецькому національному 
університеті (за рішенням методичної ради університету) його 
взагалі ліквідували. 

За новою системою освіти вищої школи тепер студенти са
мостійно повинні освоювати основні положення цих курсів (до 
80 % програмного матеріалу). Досвід навчання за новою систе
мою освіти вищої школи показав, що студенти недостатньо ово
лодівають гуманітарними знаннями. Питання ж походження 
українського народу та витоків його культури залишають пере
важно на самостійне вивчання.

Відбулися зміни в деяких навчальних дисциплінах: у підруч
ники історії України введено нові факти, додано багато матері
алів, які за часів СРСР не висвітлювалися; у посібниках з укра
їнської та зарубіжної літератури надруковано твори авторів, які 
раніше не згадувалися, проте ціла низка ґрунтовних положень 
про витоки українського етносу, джерельна база давньої історії 
та культури українців лишається поза увагою науковців. Узагалі 
походження українського народу, його історія протягом остан
нього тисячоліття, потребують нового висвітлення в підручни
ках і монографічній літературі.

Проблема етногенезу (походження) українського народу має 
займати чільне місце серед важливих навчальновиховних проб
лем у системі навчання у вищій школі спеціальностей гуманітар
ного профілю.

Аналіз навчальних планів найбільших вузів західноукраїн
ського регіону у 2008–2017 роках (історичних факультетів Львів
ського національного університету ім. Івана Франка, Кам’янець
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Подільського національного університету ім.  Івана Огієнка; 
факультету історії, політології та міжнародних відносин Черні
вецького національного університету ім. Юрія Федьковича та ін
ших) показав, що питання національної ідеї, витоків походження 
українського народу та його духовної культури розглядаються 
лише частково в загальних навчальних курсах «Українська етно
логія». Відсутні дисципліни для самостійного вибору студента за 
проблематикою «Витоки українського народу», «Кам’яна Могила 
в історії та культурі українців», «Велесова Книга – найдавніша пи
семна пам’ятка українців», «Найдавніша держава на українських 
землях». Аналіз навчальних підручників, якими користуються 
студенти під час вивчення етнологічних дисциплін, засвідчує, що 
укладачі підручників ще перебувають у полоні відомої радянсько
соціалістичної теорії про спільні витоки походження українців, 
росіян та білорусів («трьох братніх народів»). Це при тому, що є 
незаперечні наукові докази зародження окремого українського 
етносу багато тисяч років тому та існування на теренах України 
одного з найдавніших державних утворень, коли ні вавилонських, 
ні староєгипетських держав ще не було. Водночас на історичних 
факультетах продовжують вивчати історію еволюціоністського 
походження людини від мавпи (курс «Первісне суспільство») як 
обов’язковий навчальний курс для спеціальності «історія».

Гуманітарні дисципліни у вузах ставлять за мету оволодіння 
студентами лише знаннями та вміннями, які можна окреслити 
переважно словами «знати, мати уявлення», однак не чітко ви
значають, що саме вони повинні вміти застосувати в життєвій 
практиці  [13, с.  209]. Крім того, поза увагою лишається оволо
діння основними положеннями української національної ідеї, 
навколо яких уже більше двох десятиліть ведуться дискусії. На 
державному рівні національна ідея на кінець другого десятиліття 
ХХІ ст. взагалі відсутня, а під тиском західних держав (Румунія, 
Угорщина, Польща) в Україні формується ідеологія меншовар
тості, боротьби з націоналізмом, утвердження вини СРСР за зло
чини Другої світової війни. 

Чим це не подібно до переслідувань у Росії в 30 х роках ХІХ ст. 
М. Гоголя, котрий змушений був у 1832 році, через 7 років піс
ля виходу першої версії «Тараса Бульби», переписати цей твір, 
у якому українські козаки вже дякують росіянам і російському 
цареві за їх життя.
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Відомо, що група вчених, переважно зі східних і південних об
ластей, та кілька академіків на чолі з Петром Толочком, у вересні 
2007 року підписались під зверненням, у якому взагалі йдеться 
про відмову від української національної ідеї. Цей же академік 
у серпні 2009 року в Києві на святковому засіданні Української 
православної церкви московського патріархату презентував 
нову книгу «Етногенез українського народу», де оспівується те
орія «трьох братніх народів» і походження українців від XVI ст. 
На цьому засіданні за проголошення таких ідей він отримав ро
сійський орден з рук московського патріарха Кирила. Зрозуміло, 
що діяльність таких «українських академіків» є додатковим ар
гументом для чиновників Міністерства освіти й науки України 
щодо проведення відкритого наступу на світоглядні навчальні 
дисципліни, до яких належать етнологія, народознавство, украї
нознавство. Особливо цей наступ посилився з боку Міністерства 
освіти України й керівництва вузів з 2014 року, відколи основна 
увага суспільства прикута до проведення АТО, а насправді війни 
з Росією.

Історія українського етносу, за різними джерелами, сягає біль
ше десяти тисячоліть. Протягом тисячолітньої історії в українців 
формувалася багатогранна духовна культура. Зберігаючи свої 
характерні риси, свою традиційність, духовна культура як про
дукт певних соціальноекономічних умов тісно пов’язана з ними 
й під їхнім впливом разом з іншими факторами у ході історично
го процесу постійно видозмінювалась. Однак, на відміну від змін 
соціальноекономічного характеру, процеси в духовній культурі 
проходять дещо повільніше. Тому, як правило, традиційні фор
ми та явища культури мають більшу стійкість і «переживають» 
соціальноекономічні умови, що їх покликали до життя.

Духовна культура українців має багато рис традиційного й 
нового, використання традиційного в новому, існування зміша
них форм.

Сучасна державна влада не турбується про розвиток духовної 
культури українців, хоча у Декларації про державний суверені
тет України  (1990) та в Конституції України  (1996) зазначаєть
ся, що держава забезпечує національнокультурне відродження 
українського народу, його історичної свідомості й традицій, на
ціональноетнографічних особливостей, функціонування укра
їнської мови в усіх сферах суспільного життя. 
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В Україні протягом більше ніж двадцяти років спостерігаєть
ся тенденція до ігнорування питання національнокультурного 
відродження українського етносу, відмова від державної націо
нальної ідеї, яка в кінцевому варіанті так і не вироблена й не за
тверджена на державному рівні. 

В Україні, де українці становлять майже 80 % від усього насе
лення, на державному рівні не визначено й не підтримано укра
їнської національної ідеї. Замість підтримки української нації, 
пропагується створення політичної нації, що є виправданим хіба 
що у країнах зі збірним населенням (США, Канада, Австралія), 
які сформувались у новий час із переселенців. Відповідно, немає 
належної підтримки для відродження українського етносу, його 
історичної свідомості й традицій, утвердження функціонування 
української мови в усіх сферах життя. Не дивлячись на те, що 
ряд етносів (румунський, угорський, російський), які прожи
вають в Україні компактно й погано володіють або й зовсім не 
володіють державною українською мовою, проводяться мітинги, 
демонстрації з вимогою на державному рівні відмовитись від за
кону про освіту, прийнятого Верховною радою України у вересні 
2017 року [6]. 

Українці змушені емігрувати для створення належних умов 
проживання в Італію, Іспанію, Португалію, Росію, Канаду, США 
тощо. Більше третини працездатного населення Буковини зараз 
знаходиться за кордоном. 

Серед шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його з 
вимогами часу та сучасними проблемами, інтеграції до європей
ського та світового освітніх просторів є орієнтація навчальних 
програм на набуття ключових знань, умінь, навичок, які б дали 
змогу особистості результативно діяти в межах стандартів пев
ної галузі, професії тощо, створення ефективних механізмів, їх 
запровадження та зміна змісту навчальних підручників і посіб
ників. Особливо ж варто звернути увагу на формування світо
гляду молодого покоління громадян України. Зробити це можна 
лише шляхом включення до навчальних програм матеріалів про 
витоки українського етносу та справжню історію його розвитку.

Освітні навчальні програми повинні допомогти випускнику 
вузу визначити своє місце в житті, виховати його патріотом сво
го краю, своєї країни, свого народу. А для цього він має бути кон
курентоспроможним, мобільним, уміти інтегруватися в суспіль
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ство, бути справжнім громадянином своєї країни, захисником 
свого народу. Саме цьому покликані сприяти нові навчально
виховні технології: розвиваюче навчання, формування творчої 
особистості, індивідуально орієнтована, групова навчальна ді
яльність, модульнорейтингове навчання, нові інформаційні 
технології. Особливу увагу необхідно приділити оволодінню 
учнями й студентами основних засад духовної культури україн
ського етносу.

Навчальний курс «Українська етнологія» повинен вивчатися 
студентами гуманітарного профілю як обов’язковий навчальний 
курс, а  для студентів негуманітарних спеціальностей  – за на
прямком самостійного вибору студента. При цьому він повинен 
ознайомлювати студентів із новітніми матеріалами щодо похо
дження українського народу, витоків та розвитку його духовної 
культури. Життя показує, що у вузах потрібні навчальні курси 
«Українознавство», «Українське народознавство», «Витоки укра
їнського народу».

У навчальні освітні програми в Україні слід включити мате
ріал про існування на теренах України держави, яка виникла ще 
8  тисяч років тому. Це час, коли не існувало ні шумерської, ні 
давньоіндійської, ні давньоєгипетської цивілізацій. Ця теорія 
ґрунтується на прийнятому у світовій історичній науці мето
ді дослідження  – використання історичної пам’яті народу  [14] 
(усна народна творчість, етнографічні матеріали: звичаї сімейної 
та календарної обрядовості) та давніх писемних джерел. 

В  українців були більш давні родичі  – відомі як склавини 
та сколоти, венеди й енети, русени й боруси, оріяни та «орачі»
араторес [16–19]. Під час ознайомлення з цими матеріалами по
трібно вказати попередні ланки нашого родоводу й державності, 
залучаючи менш відомі джерела [4; 5; 15]. 

Найбільш давнім з усіх слов’янських народів є українці. Серед 
значної кількості доказового матеріалу особливої уваги заслуго
вує орнаментика українських вишиванок та писанок, яка має 
аналогії серед прикрас місцевих мисливців на мамонтів, про яких 
згадують і казки («Про богатиря Димка та його зятя Андрушка» 
тощо). «Велесова книга» [4, дощечки 2аб, 4б] та міфи Київщи
ни  [18] вказують, що українському етносу понад двадцять ти
сячоліть. Є свідчення й пізнішого датування. 7000–6200 роками 
до  н.  е. датується початок найпершої держави Аратти та кано
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нічного зображення Берегині; VII–V тис. до н. е. – «Супойський 
переказ» козацтва; V тис. до н. е. – виникнення легенди про Зо
лоту очеретину озера Оврут; раніше 3102 року. до н. е. – легенди 
Савурмогили; не пізніше середини ІІ тис. до н. е. – спогади про 
(б)рахманів у великодній обрядовості (писанкарстві); від часів 
Аратти до XVIII ст. існував звичай сватання дівчатами парубків 
(за піснею «Ой ізійди, місяць...» та іншими) [18]. 

Ю.  Шилов, С.  Наливайко та інші  [2, с.  98–99; 8, с.  94–98; 9, 
с.  33; 11, с.  42–57; 17, с.  7–14] відносять трипільську культуру 
(5400–2200 роках до н. е.) ДунайськоДніпровського регіону до 
найпершої у світі держави Аратти, яка з’явилася близько 6200 
(чи 7000) року до н. е. внаслідок угоди про взаємоіснування між 
північно та південнопричорноморськими нащадками «свідер
цівєвразійців». Зокрема, Ю. Шилов вказує, що на теренах Укра
їни спочатку існувала праіндоєвропейська спільнота, ядром якої 
стала лісостепова Аратта. А оболонкою того ядра став степовий 
Аріан (близько 5000–1500 років до н. е.) – спільнота кочових ско
тарів, що почала формуватися біля кордонів держави своїх роди
чівхліборобів [20].

У підручнику «Українське народознавство» (загальна редак
ція С. Павлюка, Г. Гориня та ін., Львів, 1997 р. (перше видання), 
Львів, 2004 р. (друге видання)), який допущений Міністерством 
освіти й науки України як посібник для студентів вузів, у розді
лі «Походження українського народу» відзначено, що «історична 
наука остаточно ще не з’ясувала багато питань щодо походження 
українського народу. Адже, щоб людському колективу сформу
ватися у таку історичну спільність як народ, минають століття, 
протягом яких відшліфовується його самобутність». Загалом 
така констатація не викликає заперечень, крім хіба визначено
го терміну «століття». Однак у підручнику й словом не згада
но про існування давньої держави Аратти на теренах України. 
Щодо трипільської цивілізації, яка існувала на нашій території 
протягом більше двох тисячоліть, у підручнику одним абзацом 
вказується, що створили її «місцеві племена неолітичної доби, 
прийшлі з Балканського півострова». Хто засвідчив, що власне 
завдяки «прийшлим» племенам сформувалась ця культура? Вод
ночас відсутні відомості про велику культуру трипільських про
томіст Майданецького, Тального та інших. Немає в підручнику 
й матеріалу про археологічні й писемні дослідження не тільки 
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українського, а й світового значення пам’ятки Кам’яна Могила, 
що у Запорізькій області, як немає й відомостей про давні писем
ні джерела українців «Велесову книгу» та «Літопис Аскольда». 

У  2015  році в Римі демонстрували виставку мідних речей з 
українських трипільських поселень. Науковці Італії були вражені 
цієї виставкою й подивовані, чому ці надбання маловідомі у світі. 

У багатьох працях новітньої науководослідної літератури з 
археології України дослідники продовжують оминати питання 
давності українського народу. За приклад можна взяти книгу 
В. Барана та Я. Барана «Історичні витоки українського народу» 
(Київ, 2005), де й надалі пропагується ідея «зародження в ран
ньому середньовіччі всіх слов’янських народів»  [1, с.  2], а  за
мість поглиблення у тисячолітню історію українського народу, 
пропагується лише слов’янська теорія його походження  – від 
праслов’ян ІІ тис. до н. е. [1, с. 9]. 

Немає цих матеріалів як у програмах і навчальних посібниках 
вищої школи, так і в програмах та підручниках з історії України, 
історії рідного краю загальноосвітньої школи. 

У  Росії, наприклад, було заборонено підручник історії Росії 
Карамзіна, який починав відлік історії росіян з Київської Русі, 
засвідчуючи цим існування українців до росіян. У наш час росій
ська історична й етнологічна науки вказують, що українці вза
галі не самостійний народ, а суміш росіян і поляків.

Cуспільними науками доведено, що кожен народ володіє здо
бутками духовної культури, які відрізняють його від інших на
родів, та впливають на суспільну свідомість, формують моральні 
норми поведінки тощо. Вони передаються з покоління в поколін
ня через звичаєве право, пам’ять роду. 

У кінці другого десятиліття ХХІ ст. спостережено масове по
ширення урбанізованої, уніфікованої культури, існування гло
балістичних тенденцій, наявні спроби поглинення одних народів 
іншими з метою розширення впливу тієї чи тієї країни на певні 
регіони світу. 

Отже, в Україні, потрібно приділяти більшу увагу в системі 
вищої освіти питанням ознайомлення студентів з основними на
уковими здобутками щодо витоків українського народу та його 
духовної культури, видавати підручники, де б було використано 
матеріал з новітніх наукових досліджень про походження укра
їнців та їх державного устрою кілька тисячоліть тому.
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Марія Греб 
(Бердянськ) 

використання ДиДактиЧного потенціалу 
траДиціЙних та комп’ютерно-орієнтованих 

метоДів навЧання української мови 
у вищому пеДагогіЧному заклаДі освіти

У статті подано ретроспективу методів навчання як дидактичного явища 
в контексті лінгводидактики вищої педагогічної школи. Окреслено методич
ні вектори ефективного використання дидактичного потенціалу традицій
них та комп’ютерно орієнтованих методів навчання у процесі вивчення укра
їнської мови в педагогічних закладах освіти.

Retrospective of the methods of teaching as the didactic phenomena within 
the context of linguistic didactics of higher pedagogical school is proposed in the 
article. Methodical vectors of effective usage of didactic potential of traditional and 
computerbased teaching methods in the process of Ukrainian language studying 
in pedagogical educational institutions are determined.

Ретроспективне студіювання дидактичних, лінгводидактичних 
та психологічних праць переконує, що сучасні методи і прийоми 
навчання мови створювали з урахуванням багатовікових тради
цій педагогічної науки, що на різних часових відтинках зазнавали 
очевидних трансформацій і модернізацій, залежно від конкрет
них суспільноекономічних умов розвитку та потреб суспільства. 
Прагнення науковців і практиків досягнути максимальної ефек
тивності в організації навчальновиховного процесу в усіх ланках 
вітчизняної школи віддзеркалене в інтерпретуванні та викорис
танні означених понять у словосполученнях «методи і прийоми 
навчання», «інтерактивні методи і прийоми навчання», «активні 
методи навчання», «комп’ютерно орієнтовані методи навчання». 
Щоправда, зміна їхніх назв, домінування зпоміж системи мето
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дів і прийомів навчання мови окремих з них зумовлені вимогами 
освітніх стандартів, урахуванням запитів і потреб суб’єктів на
вчальновиховного процесу, відповідним етапам мовної освіти, 
а відтак і появою численних класифікацій методів навчання.

Мета статті полягає в обґрунтуванні шляхів продуктив
ного використання дидактичного потенціалу традиційних та 
комп’ютерно орієнтованих методів навчання у процесі навчання 
української мови в педагогічних закладах освіти.

У  «Словникудовіднику з української лінгводидакти
ки» методи навчання витлумачені як упорядковані способи 
взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, викладача і студен
тів, спрямовані на розв’язання навчальновиховних завдань, ре
алізацію вимог чинних навчальних програм. Окрім того, методи 
навчання номіновано дидактичним явищем, що має такі склад
ники, як гносеологічний, матеріальноджерельний, логікозміс
товий, психологічний і педагогічний [8, с. 144].

На сьогодні відомі класифікації методів за джерелами знань 
(Є.  Дмитровський, О.  Текучов, Л.  Федоренко, С.  Чавдаров), 
за рівнем пізнавальної діяльності учнів  / студентів (І.  Лернер, 
М.  Скаткін), за способами взаємодії викладача й студентів 
(Ю.  Бабанський, З.  Бакум, Н.  Голуб, О.  Горошкіна, С.  Караман, 
В. Мельничайко, М. Пентилюк).

Критеріальною ознакою цієї класифікації методів навчання, 
як зазначають сучасні лінгводидакти, є спосіб взаємодії викла
дача й студентів на заняттях. До загальноприйнятних методів 
навчання належать: слово вчителя чи викладача, бесіда, спо
стереження студентів над мовою, робота з підручником, метод 
вправ [1; 3; 8].

Слово викладача, стиль пояснення теми лекції є невід’ємною 
складовою заняття, бо до обов’язків викладача входить повідом
лення теми, визначення мети, завдань та етапів заняття. Слово 
викладача налаштовує студентів на індивідуальне навчання, ро
зуміння виучуваного, мотивує й націлює на пошук оптимальних 
рішень під час опрацювання певної теми тощо. Слово виклада
ча «допомагає вчитися, приймати рішення в різноманітних на
вчальних ситуаціях; допомагає в складній ситуації, надаючи при 
цьому додаткову інформацію з виучуваного питання тощо»  [3, 
с. 27]. Успіх навчання значною мірою залежить від влучного, чіт
кого слова педагога.
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Широко вживаним на заняттях із сучасної української мови є 
й метод бесіди, який полягає в тому, що «зміст виучуваного мате
ріалу розкривається у відповідях студентів на поставлені викла
дачем запитання» [1]. На заняттях із застосування електронних 
дидактичних засобів цей метод навчання сприяє розвитку кому
нікативної компетентності, спонукає до розкриття власних ідей, 
заохочує до самостійної індивідуальної діяльності, у процесі якої 
будьяка особистість може творчо розкритися, виявити свої до
сягнення тощо. На думку М. Пентилюк, «цінність цього методу в 
тому, що він привчає аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 
виражати думки словами, крім того, виробляє вміння стежити 
за розгортанням матеріалу, виділяє основне в ньому» [6, с. 114]. 
Залежно від конкретних завдань занять, пізнавального інтер
есу студентів, за словами П. Підкасистого, існують різноманітні 
види бесіди: вступні, бесідиповідомлення або евристичні бесі
ди, закріплювальні [9, с. 100].

Вступна бесіда необхідна на будьякому занятті, під час неї 
з’ясовується ступінь розуміння й готовності студентів до нових 
видів діяльності, до пізнання нового  [3, с.  74]. Вступна бесіда 
викладача зі студентами спрямована на формулювання мети за
няття і постановку завдань, які повинні розглядати студенти, ви
користовуючи електронні дидактичні засоби; узагальнення по
передніх дій студентом, готовність до самостійного опанування 
матеріалу, на їхню майбутню налаштованість, на розкриття своїх 
творчих здібностей тощо.

Евристична бесіда, на думку вчених О.  Горошкіної, М.  Пен
тилюк, П. Підкасистого та інших, відкриває широкі можливос
ті для створення ситуацій пошуку, для реалізації проблемного 
навчання  [7, с.  104]. Під час евристичної бесіди, як стверджує 
А. Хуторський, викладачеві відведено роль порадника, помічни
ка у виявленні й розумінні навчальної інформації  [11, с. 2005]. 
Цю думку продовжують дослідники проблеми методів навчан
ня – З. Бакум, Н. Голуб, С. Караман, О. Копусь, О. Кучерук, зазна
чаючи, що ефективність запропонованого методу евристичної 
бесіди залежить згачною мірою від умінь викладача правильно 
й доречно ставити запитання у процесі комунікації навчання [7, 
с. 114]. П. Підкасистий зауважив, що бесіда передовсім щось по
відомляє, а відтак і передбачає залучення студентів до процесу 
активної участі під час здобуття нових знань, пошук способів 
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їх отримання, формулювання власних відповідей на поставлені 
викладачем питання [9]. Важливими в контексті нашої статті є 
ті позиції вчених, які зосереджують увагу на залученні студен
тів до постійної взаємодії (писемної, усної) з усіма учасниками 
навчального процесу, на активному пошуку нових і закріплен
ні вже набутих знань шляхом власних зусиль, комунікативно 
доречному використанні всіх норм мовлення під час усних або 
письмових відповідей, на розвитку творчої ініціативи, форму
ванні професійних компетентностей під час реалізації закріплю
вальної бесіди, яка перебуває в тісній взаємодії з евристичною 
бесідою, оскільки націлює майбутніх учителів на систематизацію 
теоретичних знань, на перенесення їх у практичне русло вирі
шення нових навчальних і наукових проблем. Проведення закрі
плювальної бесіди після роботи з електронними дидактичними 
засобами стимулює студентів до подальшої навчальної і профе
сійної діяльності, бо під час такої бесіди студенти можуть проде
монструвати не тільки знання теорії й уміння використовувати 
їх на практиці, а й розкрити оптимальні для них шляхи здобут
тя нових знань. Додамо, що ефективність і продуктивність за
кріплювальної бесіди, яка сприяє формуванню комунікативної 
компетентності, підвищує творчий потенціал кожного індивіда, 
формує навички співпраці, активізує мовленнєві дії для досяг
нення поставленої мети, залежить від різноманіття дидактичних 
матеріалів, форм організації і засобів навчання.

Окрім різних видів бесіди, у процесі вивчення української 
мови актуальним є розгляд особливостей спілкування, яке за 
характером комунікантів може бути дистантним і контактним. 
Спілкування із застосуванням електронних дидактичних засо
бів та мережі Інтернет, за твердженням ученихлінгвістів, нази
вають дистантним, тобто «діалогічне спілкування на відстані за 
умови використання посередників» [4; 9; 12]. Сьогодні мережеве 
спілкування відіграє важливу роль в інформаційній, економіч
ній, культурній сфері життя суспільства, тому вкрай необхідно 
залучити до діалогу під час інтерактивної взаємодії майбутніх 
учителівфілологів засобами електронної пошти. За допомогою 
писемного віртуального діалогу студентів між собою або з ви
кладачем на будьяку тему, передбачену програмою, можна на
вчитися висловлювати власні думки й пропозиції, не остеріга
ючись зовнішніх (перебивання, насмішки, зауваження тощо) і 
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внутрішніх чинників (невпевненість, страх виступу перед ауди
торією тощо), добирати потрібні слова й конструювати речен
ня, користуючись додатковою інформацією, що є стимулом для 
формування навичок пошуку в процесі писемної комунікації, 
обов’язкових для майбутніх учителівфілологів.

Аналіз спеціальної літератури дозволяє констатувати, що 
ознаки контактності виявляються у процесі групового навчання 
із застосуванням електронних дидактичних засобів, де невеликі 
групи студентів можуть спільно працювати з одним мультиме
дійним додатком, розвиваючи при цьому навички співпраці та 
ведення діалогу з колегами з навчання [5; 2]. Контактне спілку
вання відбувається у процесі обговорення навчальної теми з ви
кладачем і одногрупниками, під час завершального етапу занят
тя, тобто закріплювальної бесіди, де кожен студент може підбити 
підсумки своєї діяльності тощо.

Загалом, метод бесіди ефективний на будьякому етапі засво
єння навчального матеріалу із застосуванням електронних ди
дактичних засобів, які використовуються у процесі задоволення 
комунікативнопрофесійних потреб майбутніх учителівфілоло
гів, сприяючи самовираженню особистості, її індивідуалізації та 
взаєморозумінню комунікантів тощо.

Одним із продуктивних методів навчання, на думку І.  Під
ласого, є метод роботи з підручником, оскільки перевагою цьо
го методу є «можливість для тих, хто навчається, багаторазово 
опрацьовувати навчальну інформацію в доступному для нього 
темпі та в зручний час»  [10]. Дотримуючись поглядів І.  Підла
сого про ефективність зазначеного методу, який залежить від 
сформованості вміння читати й розуміти прочитане, вважаємо 
ефективними методи роботи як з паперовим підручником, так 
і з підручником електронним. У навчальному процесі насампе
ред електронний підручник дозволяє визначати якість підготов
леності студентів працювати з ним та з комп’ютерною технікою 
за допомогою сформованих у майбутніх учителівфілологів на
вичок сприймання навчальної інформації з екранів моніторів та 
її трансформацію в усне та писемне мовлення. Особлива роль в 
організації роботи з підручником, а особливо з електронним, на
лежить викладачеві, який «повинен допомогти знайти головне 
в матеріалі; актуалізувати знання шляхом визначення нового й 
відомого; відшукати відповідь за підручником» [10, с. 117], сфор
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мувати у студентів систематичну потребу в самостійному опра
цюванні підручника.

Під час опрацювання змісту електронного підручника відбу
вається постійний взаємозв’язок теорії з практикою, насамперед 
шляхом виконання вправ, під якими розуміють «послідовні дії та 
операції, що виконуються багаторазово для набуття необхідних 
практичних умінь і навичок» [12]. Підручники зазвичай містять 
вправи, що сприяють формуванню й удосконаленню мовленнє
вих умінь і навичок під час усної й писемної комунікації та за
кріпленню теоретичних відомостей із сучасної української мови.

У лінгводидактиці існує поняття «комплекс вправ» щодо кон
кретного мовного або мовленнєвого матеріалу (комплекс вправ 
на засвоєння основних розділів мовознавства, уживання слів за
лежно від стилю мовлення тощо). Вправи можуть бути у вигляді 
тестів, алгоритмів, їх виконують на комп’ютері й зошиті з тексто
вою основою.

У практиці вправи прийнято поділяти на підготовчі, вступні, 
тренувальні та завершальні.

Підготовчі вправи спрямовані на закріплення опорних знань, 
потрібних для кращого сприймання нового матеріалу. Вступні 
вправи проводять після ознайомлення студентів з новим мате
ріалом для осмислення засвоєної навчальної інформації. При
значення тренувальних вправ полягає в тому, щоб закріпити у 
студентів мовні вміння й навички. Відповідно до характеру за
вдань розрізняють вправи за зразком, за інструкцією, за завдан
ням, порівняльного характеру, на конструювання і моделювання 
мовних одиниць, заміну одних форм чи конструкцій іншими. До 
завершальних вправ належать проблемні завдання та різні види 
творчих робіт, що пов’язані з творчою уявою й розраховані на 
варіативність та індивідуальність виконання. Нарешті, контр
ольні вправи проводять для перевірки знань, умінь і навичок, 
формування професійних компетентностей [3].

Пропонована класифікація вправ спрямована на актуаліза
цію знань, удосконалення вмінь та формування комунікатив
ної компетентності. Ця класифікація імпонує нам тим, що в ній 
запропоновані тренувальні та завершальні вправи на етапі по
глиблення, узагальнення і систематизації знань, що й зумовлює 
звернення до цих вправ на заняттях із застосуванням електро
нних дидактичних засобів.
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На думку О.  Горошкіної, комунікативнодіяльнісний, функ
ційностилістичний підходи передбачають реалізацію в мов
ленні всіх вивчених мовних одиниць. Якщо ж активізація кон
кретної мовної одиниці відбуватиметься у вправах, відділених 
від природного дискурсу, то це не забезпечить усвідомленого 
засвоєння. Вихід дослідниця вбачає в інтеграції процесу ціле
спрямованої активізації мовного матеріалу й мовленнєвої прак
тики, у наданні вправам креативномовленнєвої спрямованості. 
З огляду на це, автор провідними вважає такі типи вправ: аналі
тичні  – пов’язані з аналізом текстового матеріалу; асоціативні, 
що спонукають студентів до виявлення емоційнопочуттєвого 
ставлення до тексту й навчального матеріалу, який досліджува
ли на його тлі; когнітивнорозвивальні  – сформовані на осно
ві тексту з фоновим національним компонентом таким чином, 
щоб поряд з удосконаленням знань, умінь і навичок студентів 
забезпечити одночасно формування української мовної картини 
світу, соціокультурної компетенції; креативнодосліницькі – пе
редбачають залучення студентів до творчості через пошук, шля
хом створення й розв’язання проблемних ситуацій, спрямовані 
на формування інтелектуальнокреативних якостей студентів: 
мовного чуття, дару слова, мислення, культури мовлення, уяви, 
уваги, спостережливості тощо [1, с. 77].

Належно оцінивши кожну з поданих класифікацій, відзна
чимо, що методично виправданим є комбінування різних типів 
вправ, оскільки акти рецепції, репродукування і продукуван
ня тісно між собою пов’язані, тому й застосування одних видів 
вправ автоматично припускатиме використання й усіх інших. До 
того ж у теорії та практиці навчання популярним є твердження 
про те, що доцільно розрізняти загальну систему вправ для на
вчання мови та систему вправ для оволодіння окремими мовни
ми і мовленнєвими вміннями та навичками, зпоміж яких – окре
мі підсистеми вправ та групи вправ», функціонує також поняття 
«комплекс вправ» щодо конкретного мовного або мовленнєвого 
матеріалу.

Сукупність різних за характером вправ до окремої теми, роз
міщених у порядку наростання труднощів, становить систему 
вправ з певного розділу мови. Означена система, на думку О. Ку
черук, має відповідати таким критеріям: цілеспрямованість  – 
система вправ має бути зорієнтована на реалізацію заданих ці
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лей; тематичність – має враховувати змістові особливості теми; 
самодостатність – наявність завдань на опрацювання всіх тема
тичних понять, фактів і необхідних способів діяльності з ними, 
що надає системі вправ цілком самостійного значення для до
сягнення студентами запроектованих результатів; різнотипність 
вправ і поступове наростання труднощів має містити завдання 
різного характеру  – за зразком, за аналогією, репродуктивні, 
конструктивні, творчі, дослідницькі, що передбачають різні спо
соби діяльності; взаємозалежність вправ  – від підготовчих до 
основних, а від них – до творчих, дослідницьких; психовідповід
ність – система вправ має бути орієнтована на розвиток різних 
видів мислення, пам’яті, когнітивних стилів, ураховувати психо
логічні типи студентів [3, с. 33].

Добираючи вправи, як зазначили М. Пентилюк і С. Омельчук, 
необхідно враховувати не тільки зміст матеріалу, що вивчається, 
але й характер та форму виконання завдань (усні, письмові), спо
лучення вправ, послідовність за ступенем складності (від простих 
до складних). Окрім того, важливо добирати такі вправи; які до
зволяли б забезпечувати застосування на практиці здобутих тео
ретичних знань. Робота над засвоєнням теоретичного матеріалу 
обов’язково має завершуватися мовленнєвою практикою.

Під час розроблення практичних завдань із застосуванням 
електронних дидактичних засобів ми послуговувалися класифі
кацією вправ, запропонованою М. Пентилюк [6], яка наголошує 
на розмежуванні таких понять, як «навчальномовленнєві» і «ко
мунікативні» завдання, звертаючи при цьому увагу на комуніка
тивну основу навчання мовлення.

Комунікативні завдання сприяють збагаченню словникового 
запасу, розвитку культури мовлення, формуванню думок (вну
трішнього мовлення), умінню комунікативно виправдано корис
туватися засобами мови в різноманітних життєвих ситуаціях. До 
таких завдань належать: ігрові, ситуаційні, проблемні завдання, 
проекти тощо, завдяки яким студенти розвивають свої комуні
кативні уміння й навички, постійно перебувають у процесі вза
ємодії з одногрупниками й викладачем, навчаються допомагати 
та приймати допомогу й поради, адекватно сприймати критику.

Навчальномовленнєві завдання дозволяють моделювати 
дистантне й контактне спілкування під час навчання, формувати 
мовні й мовленнєві вміння та навички тощо. Ці завдання сприя
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ють посиленню мотивації навчання із сучасної української мови, 
підвищення рівня засвоєння студентами знань.

Запропоновані студентам вправи із застосуванням електрон
них дидактичних засобів, значна частина яких побудована на 
текстовому матеріалі, відповідають основним лігводидактичним 
вимогам: здобуття і закріплення знань шляхом самостійного 
розвитку практичних умінь та навичок під час усної чи писем
ної комунікації; активізація мисленнєвої діяльності (порівнян
ня, узагальнення, аналіз, синтез, абстрагування, класифікація 
тощо), підвищення мотивації навчання; формування пізнаваль
ної діяльності тощо.

Окрім традиційних методів навчання, під час роботи із за
стосуванням електронних дидактичних засобів важливу роль 
відіграють і такі методи навчання, як кейсметод та метод про
ектів, що сприяють ефективній організації навчальнопізнаваль
ної діяльності студентів за допомогою активного спілкування, 
мовленнєвої взаємодії, розвитку культури мовлення, творчого 
мислення, самостійності думок. Учені О. Горошкіна. С. Караман, 
З. Бакум, М. Пентилюк та інші відносять ці методи до інтерак
тивних методів навчання. На їхню думку, сутність інтерактивно
го навчання полягає в тому, що навчальний процес організовано 
на засадах постійної активності взаємодії всіх студентів. Услід 
за вченими, ми розглядаємо інтерактивні методи навчання як 
процеси, що спонукають до постійної мовленнєвої взаємодії всіх 
учасників комунікативного акту. Джерелом знань виступають, 
окрім викладача, електронні дидактичні засоби.

У кейсметоді істинне таке вирішення ситуації, яке є певною 
множинністю оптимальних рішень. Кожне із цих рішень стано
вить пропозицію щодо практичного задоволення потреб, уник
нення конфлікту й вирішення проблеми [3].

Під час усного спілкування ефективність розгляду чи аналізу 
будьякої ситуації досягається за допомогою допоміжних засо
бів спілкування – невербальних, – які стимулюють опонента до 
висловлення. Важливе значення у становленні майбутніх учите
лівфілологів як фахівців відіграють сформовані вміння корис
туватися писемними засобами взаємодії, розраховані на вміння 
переконувати, сперечатися, доводити власну позицію, тобто ви
користовувати такі мовленнєві конструкції, які могли б вплину
ти на співрозмовника, тому використання інтерактивного спіл
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кування, аналізу ситуацій, обговорення ідей, висловлення думок 
засобами електронної пошти й мережі Інтернет є необхідною 
умовою в процесі становлення майбутніх фахівців. Саме за до
помогою такої взаємодії студенти вчаться не тільки дотримува
тися норм літературної мови, але й будувати невербальні тексти, 
засобами творення яких є графічні знаки, розміщені на клавіа
турі. Використання невербальних текстів – невід’ємна складова 
діяльності майбутніх філологів у роботі з дітьми, батьками, коле
гами та в різноманітних ситуаціях спілкування.

Зазначені традиційні й інтерактивні методи навчання, які 
сформовані з різноманітних прийомів, що використовують під 
час роботи із застосування електронних дидактичних засобів, 
підвищують працездатність студентів. Наприклад, метод бесіди 
вимагає таких прийомів, як постановка питань, аналіз відпові
дей, спостереження над мовленням. Метод роботи з підручни
ком – опрацювання основних і додаткових текстів, відповідей на 
питання, запам’ятовування, аналіз, роботу з прикладами. Для 
методу вправ також характерні різноманітні прийоми: аналіз, 
розмежування мовних одиниць, контроль, пояснення. Метод 
проектів сприяє активізації прийомів пошуку, аналізу, оціню
вання, підбиття підсумків тощо. Сукупність і комплексне вико
ристання прийомів навчання сприятиме формуванню професій
них компетентностей майбутніх учителівфілологів, активізації 
пізнавальної діяльності.

Успішність навчального процесу, ефективність використання 
запропонованих методів і прийомів значною мірою залежать від 
матеріальних та ідеальних засобів навчання, якими послугову
ються викладачі і студенти для засвоєння нових знань.

Отже, використання дидактичного потенціалу традиційних 
та комп’ютерно орієнтованих методів навчання майбутніх учи
телівфілологів уможливлює оптимізацію їхньої самостійної 
навчальної діяльності в індивідуальному режимі, формування 
практичних умінь і навичок способами опрацювання навчальної 
інформації, а також алгоритм створення власної освітньої про
дукції з елементом проектнодослідницької діяльності.
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Игорь Лебединский, Татьяна Лебединская  
(Санкт-Петербург, РФ)

межДунароДнЫЙ семинар 
«санкт-петербург – украина»  

как Диалог взаимоДеЙствия культур  
и путь к воспитанию толерантности

У статті розглядаються питання, пов’язані з українською історією, літера
турою ХVІІІ–ХХІ ст. Ці проблеми вивчаються на основі архівних матеріалів 
роботи семінару «СанктПетербург – Україна» протягом 18 років.

The issues, connected with Ukrainian history and literature of the ХVІІІ–
ХХІ centuries, are considered in the article. These problems are studied on the base 
of the archival materials of the seminar Saint-Petersburg – Ukraine work for eigh
teen years. 

В течение 18 лет, начиная с 2000 года, проводятся междуна
родные семинары, посвященные взаимовлиянию и взаимопро
никновению культур России и Украины. Международное обще
ние ученых и специалистов в значительной степени реализуется 
посредством организации научных встреч, чтений лекций, дис
куссий, коллоквиумов, конференций, семинаров и т. д.

После распада СССР, изменений в Восточной Европе заметно 
ослабело культурное и научное сотрудничество между славян
скими странами. В  сложной сложившейся обстановке Санкт
Петербург выступил инициатором систематического проведе
ния международных встреч по культуре этносов. 

Первый международный научный семинар был посвящен 
проблеме – «Россия и Польша в гуманитарных исследованиях». 
Учредителями и организаторами выступили Библиотека Рос
сийской Академии Наук, ВосточноЕвропейский Институт, Ге
неральное консульство Республики Польша в СанктПетербурге 

вітчизняна та зарубіжна україністика:  
сучасний вимір
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и Польское историческое общество в городе на Неве. Рассмотре
ние проблем русских, польских, белорусских и украинских отно
шений в культурологическом аспекте было решено продолжить 
в дальнейших исследованиях по проблемам взаимовлияния и 
взаимопроникновения славянских культур. 

Второй семинар «СанктПетербург и Украина» состоялся в 
сентябре 2001 года и объединил участников из России и Украи
ны. В организации семинара приняли участие Генеральное кон
сульство Украины в СанктПетербурге, Библиотека Российской 
Академии Наук, СанктПетербургская Ассоциация Междуна
родного Сотрудничества. С  приветственным словом выступил 
Коптин Борис Александрович, начальник отдела национальных 
объединений Комитета внешних связей Администрации Санкт
Петербурга, и  Елисеева Наталья Григорьевна, председатель 
Правления СанктПетербургской Ассоциации международно
го сотрудничества. На семинаре рассматривались, в  основном, 
исторические проблемы XVIII и XIX  веков. Например, Лысен
ков Олег Васильевич, представитель Географического общества 
России, акцентировал внимание участников на географических 
открытиях Лисянского Ю. Ф.; об украинских материалах в фон
дах РГИА рассказала Филипченко Надежда Григорьевна; доклад 
доктора медицинских наук, профессора Военномедицинской 
Академии Зубика Терентия Михайловича был посвящен уче
ныммедикам из Украины, которые учились и работали в Ме
дикохирургической Академии; кандидат философских наук, 
доцент Лебединская Татьяна Николаевна остановилась на про
блемах, связанных с историей украинской диаспоры в Северной 
Пальмире в XVIII–XIX вв.

Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года широко отмеча
лось в России. В Украине этой дате не уделили особого внимания. 
Вместе с тем в 2012 году темой очередного семинара стала «Оте
чественная война 1812 года в военноисторическом и культурном 
наследии Украины и России» (к 200летию победы русской армии 
над Наполеоном). Хотелось бы подчеркнуть, что именно на тер
ритории Украины были сформированы добровольческие полки 
и отряды численностью около полумиллиона (Черниговский, 
Одесский, Киевский, Закарпатский, Нежинский и т. д.). Полтав
ский полк сформировал выдающийся украинский писатель Кот
ляревский И. П., о чем сообщил в своем докладе доктор медицин
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ских наук, профессор Военномедицинской Академии Тегза В. Ю. 
Как отметил ученый, сегодня мало кто об этом помнит. 

В  шеренге юбилейных мероприятий, посвященных 200ле
тию со дня рождения Великого Кобзаря, почетное место занима
ет 14 международный научный семинар «Тарас Шевченко и его 
петербургское окружение» (13–17 мая 2014 года). Этот семинар 
особенный тем, что состоялся в непростое, даже трагическое, 
для наших народов время. И все же, несмотря на общую поли
тическую напряженность (реальные военные действия), в город 
на Неве приехало из Украины восемь участников. На конферен
ции работало три секции: «Т. Г. Шевченко и его петербургское 
окружение», «Языковедческий аспект творчества Т. Г. Шевченко: 
история и современная рецепция», «Мировоззренческий аспект 
в творчестве Т. Г. Шевченко». 

С приветственным словом к участникам конференции обра
тился доктор педагогических наук, профессор, директор Библи
отеки РАН Леонов Валерий Павлович. Он подчеркнул «мораль
ный подвиг» украинских ученых, которые в непростое и сложное 
время преодолели тысячи километров, чтобы побывать в Санкт
Петербурге, в  котором Тарас Григорьевич сформировался как 
писатель и художник.

Особенностью международных семинаров в Санкт
Петербурге является то, что в них принимают участие представи
тели различных научных направлений. Так, доктор медицинских 
наук президент украинской национальнокультурной автономии 
Тегза В. Ю. огласил медицинские выводы по поводу смерти и бо
лезни Т. Г. Шевченко, категорически отверг мысль об употребле
нии поэтом «зеленого змея». Большой интерес вызвали доклады: 
д. фил. н., проф. Л. И. Ромащенко «Тарас Шевченко, украинские 
футуристы и русские писатели» (Черкассы), канд. ист. наук, 
ректора Высшего учебного заведения «Восточноевропейский 
славянский университет» Л. И. Несух (Ужгород) «Два гения: Та
рас Шевченко и Михаил Лермонтов», канд. фил. наук, доцента 
В. А. Сидоренко и канд. пед. наук, доцента В. Г. Кучерявец «Коб
зарь» Т. Г. Шевченко в библиотеке Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя» (Нежин), канд. фил. наук 
А. Ю. Пономаренко «Тарас Шевченко в современных учебниках 
по украинскому языку для образовательных учебных заведений» 
(Киев), директора Музея истории города Бердичева Житомир
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ской области, председателя Бердичевского регионального обще
ства Национального союза регионоведов Украины, члена Наци
онального союза журналистов Украины П.  С.  Скавронского и 
председателя Бердичевского городского комитета профсоюза ра
ботников образования, члена Национального союза регионове
дов Украины А. Н. Цветковой «Украина отмечает 200летие со дня 
рождения Тараса Шевченка», аспирантки СанктПетербургского 
государственного Политехнического университета Института 
международных образовательных программ А.  А.  Воловой «Та
рас Шевченко и первая волна украинской эмиграции в Канаде 
(кон.  ХІХ  – нач.  ХХ  вв.)» (СанктПетербург) и  т.  д. Настоящей 
сенсацией Шевченковкой конференции стала презентация кар
тин члена Союза художников России В.И.Братанюка «Шевчен
ковский Петербург», который впервые представил пять полотен, 
посвященных жизни и творчеству Великого Кобзаря. 

Первая картина «Среди друзей». На этой картине зафикси
ровано начало творческого пути Т. Г. Шевченко. Шевченко чи
тает «Кобзарь» своим друзьям по учебе в Академии художеств: 
М. Микешину, Н. Рамазанову, И. Сошенко, И. Соколову и А. Мо
крицкому, и  тут же присутствует учитель  – Великий Карл. На 
университетской набережной СанктПетербурга на фоне здания 
Академии художеств в непринужденной беседе гений среди ге
ниев. Выбор места неслучаен: поэт любил сидеть возле знаме
нитых сфинксов, которые, по точному выражению Леси Украин
ки, «видят вечность»... Они, как и Шевченко, были оторваны от 
родины, и  художник точно подчеркнул ностальгию, смотря на 
Неву, вспоминают теплые края, могучий Нил и широкий Днепр. 

Вторая картина «Венчание» посвящена сердечной дружбе 
Шевченко и Карла Брюллова. Полотно отображает свадьбу вели
кого художника, боярином у которого был Кобзарь. 

Третье полотно – «Возвращение» – запечатлело момент при
езда Тараса Григорьевича из Украины в Петербург в 1844  году. 
Эта картина поражает своим подтекстом: маленький конь вме
сте с парою лошадей – маэстро как бы намекает, что даже братья 
наши меньшие имеют права на семью, а великий поэт, к сожале
нию, не мог познать это счастье. 

Четвертое полотно  – «Думы»  – раскрывают тему горестных 
мыслей поэта, сожаление о потерянных в ссылке годах и... все
таки надежду на то, что жизнь может измениться к лучшему.
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И, наконец, пятое полотно «СанктПетербург» представляет 
аллегорию деятельности Т. Г. Шевченко в северной столице. Из
любленным местом Тараса Григорьевича был Заячий остров, где 
росли старые дубы, он часто бывал здесь, уединялся, делал запи
си и зарисовки. А на противоположном берегу виднелась Север
ная Пальмира с ее прошлым и настоящим.

Своеобразным продолжением международного семинара 
стала встреча научных работников и деятелей культуры в Украи
не, в Киеве, которая состоялась 29 мая 2014 года в Национальном 
музее Тараса Шевченко. Гостей поздравила заместитель директо
ра по научной части Т. П. Чуйко, а также участник многократных 
международных семинаров, заведующая кафедрой украинисти
ки и общественных наук Академии адвокатуры Украины, про
фессор Т.  И.  Конончук. Присутствующие не только заслушали 
новые сообщения, но и подвели итоги петербургского семинара, 
наметили планы на будущее, а также познакомились с новой экс
позицией музея.

15й юбилейный международный семинар «Деятели науки 
и культуры России и Украина (XVIII–XIX вв.)» состоялся в мае 
2015 года. Было представлено 63 доклада, работало три секции: 
«Русскоукраинские литературные связи», «История науки и об
разования», «Культурологическая студия и студия языкознания». 
Этот научный семинар был посвящен, в  основном, проблемам 
имогологии, взаимодействию и взаимовлиянию культур. Наи
больший интерес вызвали выступления В.  П.  Леонова, доктора 
педагогических наук, профессора, директора Библиотеки РАН, 
и Н. М. Баженовой, кандидата филологических наук, заведующей 
научноисследовательским отделом изданий Академии наук БАМ 
«Просветительская деятельность Академии наук в годы Великой 
Отечественной войны (по материалам библиографии изданий 
Академии наук в 1941–1945 гг.)». Ученые подчеркнули, «что бо
гатство тем и направлений академической просветительной дея
тельности в годы Великой Отечественной войны свидетельству
ет, как о государственной важности просветительской задачи, 
так и об огромном вкладе просветительской деятельности Акаде
мии наук в Победу, в формирование тех жизненных, нравствен
ных условиях, при которых эта победа неизбежна». С  живым 
интересом слушали выступления доктора педагогических наук, 
профессора СанктПетербургского государственного института 
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психологии и социальных наук С. Лебедевой «Образование в Ки
евской духовной академии и в Екатеринославской семинарии», 
библиотекаря научноисследовательского отдела изданий Акаде
мий наук Библиотеки РАН, магистранта Института философии 
СанктПетербургского университета С. Е. Хаздан «Издательско
агитационная деятельность Еврейского антифашисткого коми
тета», которая привела редкие документы, связанные с газетой 
«Эйникайд». Данное издание печатало «острые» материалы по 
Холокосту для евреев Советского Союза и воззвания для евре
ев всего мира. Постоянный участник семинаров С. А. Приступа, 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотруд
ник Ботанического сада Киевского Национального университета 
имени Т. Г. Шевченко, представила работу «В. В. Докучаев – ис
следователь черноземов Украины» и напомнила собравшимся 
ученым, что В. В. Докучаев первым представил понятие о почве 
как особом естественноисторическом теле, которое образуется 
при взаимодействии факторов почвообразования: материальной 
природы, климата, растительности и животных, рельефа и гео
логического возраста страны. В выступлении Ю. Тегзы, доктора 
медицинских наук, профессора Военномедицинской Академии 
В «Н. И. Пирогов – ученый, педагог, общественный деятель» речь 
шла о Н. И. Пирогове как основоположнике военнополевой хи
рургии, подчеркивалось огромное значение профилактики в ме
дицине. Выступающий привел слова ученого: «будущее принад
лежит медицине предохранительной». Собравшихся на семинаре 
заинтересовал также доклад молодого ученого, аспиранта Санкт
Петербургского государственного Политехнического универ
ситета Института международных образовательных программ, 
активного участника всех международных петербургских семи
наров, трагически погибшего А.  Н.  Карова «Украинская тема в 
русской литературе в кон. XVIII – нач. XIX вв.». В работе сообща
лось, что украинские сюжеты, мотивы, образы присутствовали в 
русской литературе на протяжении всего XVIII и первой полови
ны XIX вв. и на всех этапах её развития в разных жанрах.

Как иллюстрацию к своему научному докладу художник 
В. И. Братанюк представил новую серию картин, открывающих 
забытые страницы общей истории.

Так, на одной из картин «М.  В.  Ломоносов зачитывает оду 
«Полидор» (Идиллия), посвященную К. Г. Разумовскому». В дан
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ном случае это отсылка к забытому историческому факту: ука
зом от 24 апреля 1750 года Елизавета Петровна назначила графа 
Разумовского гетманом Украины, а Ломоносов по этому случаю 
написал оду. Судьба Украины и её народа им обоим была не без
различна. Как известно, Михайло Ломоносов в юности учился 
в КиевоМогилянской академии, о чём сегодня свидетельствует 
мемориальная доска на её стенах. В «Идиллии» звучит уверен
ность поэта в том, что граф Разумовский, президент Импера
торской академии наук (первый в течение полувека славянский 
президент в череде иностранцев) продолжит свою благотворную 
деятельность и будучи гетманом Украины. 

В ноябре 2015  года семинар продолжит свою работу в Кие
ве, где собрались научные работники и представители обще
ственных организаций, которые не смогли приехать в Санкт
Петербург.

Интересны статистические данные, собранные за пятнадцать 
лет и дающие возможность проследить динамику числа и со
става участников, изменения тематики, развитие форм работ по 
реализации и сохранению культурного наследия славянских на
родов. Вот лишь некоторые из них. За 15 лет в городе на Неве по
бывало около 600 человек, участников семинара (383 – из Украи
ны). Среди них: 26 академиков, 124 доктора наук, 206 кандидатов 
наук, 79 учащихся разных ступеней образования. На рис. 1 пред
ставлена динамика участия в семинаре по годам.
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Помимо учёных из славянских стран: Беларуси, Польши, Рос
сии, Украины, результатами своих исследований делились пред
ставители Ирака, Италии, Канады, Молдовы, США. Хотелось бы 
подчеркнуть, что интерес к тематике международных научных 
семинаров постоянно проявляют не только учёные мегаполи
сов, но и исследователи из малых городов, посёлков и деревень. 
Так, на юбилейном пятнадцатом семинаре присутствовали пред
ставители Уфы, Житомира, Киева, Черкасс, Нежина, Ужгорода, 
Бердичева, Канева, Кривого Рога, Запорожья, Полтавы, Донецка, 
Одессы, Мелитополя. Заведующий народным Музеем истории 
села Терехово Житомирской области М. М. Бедь прислал доклад 
«Джозеф Конрад о Фёдоре Достоевском» 1.

Уникальность практики проведения семинаров в том, что на 
протяжении многих лет они способствуют последовательному 
формированию междисциплинарного и межпоколенного кон
текста общения людей разных стран и национальностей вокруг 
проблем взаимодействия славянских культур. В это общение се
годня включены:

 историки, биологи, математики, литературоведы, педагоги, 
юристы, художники, филологи, философы, психологи, социоло
ги, экономисты, сотрудники библиотек и музеев и пр.

  старшеклассники, работники школ, студенты, аспиранты, 
докторанты, профессорскопреподавательский состав школ, ву
зов и академий.

Всё это помогает обеспечивать преемственность этнических 
и культурных традиций. Сохранение исторической памяти  – 
одна из основных задач международного семинара.

В  процессе работы международных семинаров достигнуты 
следующие результаты: 

  Формирование междисциплинарного гуманитарного дис
курса рассмотрения проблем взаимодействия славянских 
культур. 

  Открытие новых исторических фактов и направлений ис
следований в сфере межкультурных взаимосвязей славянских 
народов и народов мира, снимающих стереотипы в восприятии 
друг друга.

 Комплексная разработка темы «Петербург и Украина». Ши
роко известно, какой значительный вклад в развитие культуры 
и науки Петербурга внесли представители европейских стран. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



317

В значительно меньшей степени учитывается тот факт, что среди 
выдающихся деятелей, во многом определявших жизнь столицы, 
было множество уроженцев Украины.

Помимо хорошо знакомых имён, Н. В. Гоголь, М. П. Миклухо
Маклай, А. А. Ахматова (Горенко), стихи которой И. Я. Франко 
неоднократно переводил на украинский язык, в этом ряду сто
ят: А. С. АфанасьевЧужбинский, автор романов и повестей, эт
нографических сочинений о южной России, смотритель музея 
Петропавловской крепости. К.  М.  Базали  – русский писатель, 
автор сочинений о Востоке, выдающийся дипломат, окончив
ший Нежинский лицей князя А.  А.  Безбородько; Д.  И.  Журав
ский  – известный инженер, участвовавший в восстановлении 
Петропавловского шпица; П.  Г.  Редкин  – первый председатель 
СанктПетербургского педагогического общества, ректор Санкт
Петербургского университета в 1873–76 годах и многие другие. 
Не менее интересно, что в Первой украинской гимназии в Кие
ве учились М. А. Булгаков, А. Н. Вертинский, А. В. Луначарский, 
К. Паустовский.

Описание ситуаций прошлого, которые воспринимаются 
современниками как исторические парадоксы в силу незнания 
реалий, связывающих представителей различных национально
стей и культур.

Например, мало кто знает, что в 1837 году Т. Шевченко лечил 
А. Бланк, дед Ленина из украинского города Староконстантино
ва. Или ещё один исторический парадокс. В 1911 году в здании 
Академии художеств (там находилась мастерская, в  которой 
работал и жил Т. Шевченко) к 50летию со дня его смерти была 
установлена мраморная памятная доска, ставшая первой офици
альной данью памяти поэта в царской России. И это несмотря на 
известный факт десятилетней ссылки за поэму «Сон», в которой 
Т. Шевченко нелицеприятно отозвался о царской семье. В тече
ние ряда лет, как в российской, так и в украинской аудитории 
наблюдались интересные психологические эффекты, связанные 
с разрушением стереотипов восприятия тех или иных фактов и 
исторических персон при знакомстве с новыми сведениями из 
совместной истории.

Среди новых, разработанных за эти годы направлений: «Диалог 
культур славянских народов», «Динамика кросскультурных взаи
модействий России и Украины», «Подход к комплексному иссле
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дованию украинского некрополя в Петербурге как уникальному 
явлению, составляющему неотъемлемую часть общей мемориаль
ной культуры России и Украины». «Изучение русско украинских 
корней в родословных знаменитых людей России» (ТолстыеСко
ропадские, РазумовскиеШереметьевыНарышкины, Безбородь
коБелосельскиеБелозерские, КочубеиСтрогановы и др.).

Одной из форм научнопросветительской деятельности, со
путствующей семинарам, стало издание сборников докладов и 
выступлений. К настоящему времени вышло 13 сборников, ма
териалы 15го семинара находятся в стадии подготовки к печати. 
Помимо этого, осуществляется издание тематических календа
рей, посвящённых проблемам конкретных семинаров. Так, к се
минару «Украина в мировом культурном пространстве»  (2008) 
календарь был выпущен на трёх языках (русском, украинском, 
английском в переводе Надежды КазимирДзюбы из Канады), 
календарь «И.  С.  Мазепа  – кавалер Ордена Святого Апостола 
Андрея Первозванного». При его создании были использованы 
две забытые гравюры Леонтия Тарасевича, изображающие въезд 
Петра Первого в крепость и портрет Мазепы. Украинские участ
ники семинара теперь используют этот материал в практике пре
подавания в вузах и школах своей страны.

В рамках семинара состоялось 15 презентаций книг и брошюр. 
В  Историкобиблиографическом словаре «СанктПетербург 
и Украина XVIII–XX  века», выпущенном к 300летию Санкт
Петербурга» [1], впервые собраны воедино сведения о 1500 вы
дающихся представителях украинской интеллигенции, полно
стью или частично связавших свою жизнь с городом на Неве, об 
украинцахпетербуржцах, способствовавших развитию отече
ственной культуры и науки в самых различных областях. Сведе
ния о многих из них, к сожалению, не нашли своего отражения 
ни в русских, ни в украинских современных энциклопедиях.

В качестве примера можно привести архитектора Николая 
Павловича Гребенку, брата поэта ХІХ  века Евгения Павловича 
Гребенки, автора известных романсов «Очи чёрные» и «Помню, 
я ещё молодушка была». С его именем связана постройка около 
80 зданий в Петербурге, самых разноплановых по назначению, 
среди которых Дом Елисеевых, церковь во имя Святого Алек
сандра Свирского у Ямских рядов, Тихвинская церковь на Тих
винском кладбище АлександроНевской Лавры, ограда сада у 
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Никольского Морского собора. Ещё одно имя – Николай Ивано
вич Хмельницкий, писатель и общественный деятель, губерна
тор Смоленской губернии и т. п. Сбор материалов был проведён 
в архивах и библиотеках Америки, Канады, Польши, России и 
Украины. Исследовались записи и архивы АлександроНевской 
Лавры, Смоленского, Никольского и др. кладбищ.

В «Карманном справочнике по Шевченковскому Петербургу», 
изданном на двух языках [2], представлено 150 адресов, связан
ных с жизнью и творчеством Т. Г. Шевченко, прожившем в этом 
городе 17 лет. В то же время, как это ни покажется парадоксаль
ным, в Украине он был, в общей сложности, всего около трёх лет 
после освобождения от крепостной зависимости. Именно здесь, 
в Петербурге, родилась его слава и бессмертие.

В тематическом издании «Украинский некрополь Санкт
Петербурга»  [3] приведены данные о 140 наиболее выдающихся 
людях, родом из Украины, которые были захоронены в Алексан
дроНевской Лавре, в НовоДевичьем монастыре, на Волковском, 
Смоленском, Митрофановском кладбищах. Среди них: министр 
народного просвещения России П. В. Завадовский; вицеканцлер 
В. П. Кочубей, генералгубернатор СанктПетербурга М. А. Мило
радович; скульптор И. А. Мартос, автор монумента Минину и По
жарскому в Москве и т. п. В этом уникальном справочнике впервые 
историческое прошлое украинскорусских связей осмысливается 
через специфическую информацию, которую может представить 
украинский некрополь в городе на Неве. В перспективе возможно 
продолжение исследования на материале предместий Петербурга 
(Петергофа, Ораниенбаума, Павловска, Царского Села).

Просветительский аспект семинаров помогает восстановить 
в памяти историческое прошлое, способствует пониманию тес
ного переплетения культурноисторических фактов и судеб. Не
обходимо помнить, что изучение жизни предков  – это прямое 
познание самого себя. Историческая память связывает людей, 
поколения, народы, сохраняя преемственность этнических и 
культурных традиций. Огромный сравнительно культурный 
фактологический материал, накопленный за годы проведения 
Международных семинаров, требует введения в широкий на
учный оборот, использования в системе формального и нефор
мального образования, в просветительских программах, а также 
дальнейшего изучения в свете имагологического подхода. 
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В течение 15 лет шло пополнение научных фондов БАН укра
инской научной литературой. Свыше 2000  экземпляров книг, 
брошюр, справочников, энциклопедий было передано участни
ками семинаров в библиотеку. В свою очередь научная литерату
ра на русском языке систематически передаётся в Национальный 
музей Т. Шевченко, библиотеку Вернадского в Киеве и библиоте
ки города Бердичева.

На протяжении десяти лет участники международного семи
нара могли знакомиться с редчайшими книжными выставками, 
которые организовывал Славянский фонд БАН. Их было 10. Так, 
в 2014 году к 200летнему юбилею в библиотеке РАН была подго
товлена выставка, посвящённая жизни и творчеству Шевченко. 
Её основу составила коллекция книг, находившаяся до 1930х го
дов в славянском отделении библиотеки – ныне Славянский фонд 
БАН. Для выставки были отобраны 126 изданий, представляю
щих особый интерес. Прежде всего, это прижизненные издания. 
По результатам выставки был подготовлен библиографический 
указатель «Тарас Шевченко (1814–1861  гг.): к  200летию со дня 
рождения» [4]. В свою очередь, в Украине состоялись выставки: 
«Украинский СанктПетербург» (2003), «Шевченковский Петер
бург» (2004), «Украинский некрополь СанктПетербурга (2008). 
Их работа освещалась в средствах массовой информации в укра
инских СМИ, в лекциях украинского Общества «Знание».

В ходе работы семинара проводились и конкурсные меропри
ятия. Так, в 2009–2010 годах участники семинара ознакомились 
с работами студентов исторического факультета СПбГУ «Укра
ина глазами студента XXI века». Темы рефератовисследований, 
в основном, касались исторических судеб России и Украины.

Одним из направлений практического использования истори
ческого наследия Украины и России стало совместное проведе
ние культурнопросветительских мероприятий, так как это было 
сделано, например, по теме «Нежинский Петербург» в 2010 году. 
Культурным поводом стал исторический факт связи города на 
Неве с городом Нежином благодаря князю А.  А.  Безбородько, 
канцлеру Российской империи, который передал свою уникаль
ную библиотеку и картинную галерею г. Нежину и где на его день
ги по подобию Царскосельского был построен Нежинский лицей. 
Совместно с Выборгским районом и украинским городом Нежин 
на Нежинской улице СанктПетербурга были посажены калина 
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(как символ славянского братства), состоялся концерт для жите
лей, заключено культурноэкономическое соглашение, действо
вавшее в течение нескольких лет. В данном случае можно гово
рить о создании и апробации своеобразной культурной модели 
славянских межкультурных праздников, связанных с топоними
кой, отсылающей к тесным историческим связям.

Международный семинар призван способствовать пробуж
дению исторического сознания у субъектов аккультурации со
временного Петербурга разных возрастов. Одной из важнейших 
задач в этом направлении является сохранение, спасение истори
ческих могил и надгробий. В течение десяти лет в период работы 
семинаров (2000–2011) одним из видов активности его участни
ков стало восстановление и уход за местами захоронения. При
ведено в порядок 25  надгробий на Смоленском православном 
и Лютеранском кладбищах, на кладбищах АлександроНевской 
Лавры. Среди прочего, возобновлена могила сенатора, ректора 
университета П. Г. Редкина; известного марематика И. В. Буня
ковского; сенатора и скульптора Л. В. Позена, создателя памят
ников Н. В. Гоголю и И. П. Котляревскому в Полтаве. Установлен 
памятный знак Т. Г. Шевченко около церкви Смоленской Божьей 
Матери на Смоленском кладбище.

К этой работе в летнее время привлекались курсанты Воен
номедицинской академии, студенты юридического факульте
та СПбГУ, служители кладбища, а  также украинские граждане 
(члены Академии математических наук, работники Консульства 
Украины в СанктПетербурге). Как показала практика, это неос
военное поле для работы волонтёров и администрации некропо
лей с образовательными учреждениями града Петрова, которая 
помогает глубже почувствовать влияние погребальной культу
ры на человека. Соприкосновение с этой культурой всегда было 
неотъемлемой частью семейного воспитания у славянских наро
дов. О необходимости пробуждения и сохранения такой памяти 
говорит множество фактов исторической неосведомлённости, 
о которой упоминалось выше.

Международный петербургский семинар – это добровольная 
некоммерческая негосударственная структура Украины.

Выводы. В  течение пятнадцати лет объединяющая учёных 
разных стран, которая поддерживается морально и организаци
онно научными и культурными учреждениями России, Украины 
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и ряда других стран. За достаточно длительный период рабо
ты семинара в общественнополитической и социальнокуль
турной жизни славянских стран произошло много изменений. 
Многие важные исторические и культурологические направ
ления, связанные с взаимовлиянием и взаимным проникнове
нием культур, перестали преподаваться в школах и вузах. Всё 
большей проблемой становится примитивизация освещения в 
средствах массовой информации проблем взаимодействия исто
рически близких культур. Подспудно это может способствовать 
зарождению негативного отношения к иной культуре на уровне 
массового сознания. Международный семинар, о котором идёт 
речь в статье, в определённой мере направлен на предупрежде
ние и преодоление подобных тенденций. И в этом плане он вы
полняет имагологическую функцию. Удержание пространства 
межкультурного взаимодействия в системе научного общения и 
неформального образования видится его участникам как один 
из путей воспитания толерантности и взаимопонимания в меж
национальном обществе. Вероятно, следует также обратить вни
мание на возможность знакомства учащихся разных ступеней 
формального образования с основами имагологии на доступном 
уровне. В этом может помочь многообразный опыт и научноис
следовательские наработки участников семинара.

1 Конрад Джозеф (Юзеф Теодор Конрад Коженёвски), – классик англий
ской литературы польского происхождения. В  с.  Терехово Бердичевского 
района Житомирской области существует музей Джозефа Конрада.
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Рoман Сенькусь 
(Торонто, Канада)

україністика в канаДі в 2013–2018 роках

У статті висвітлюється сучасний стан україністичних студій у Канаді. 
Аналізується діяльність провідних інституцій (Канадського iнституту укра
їнських студiй та його філій, центрів при університетах), розглядаються на
прями і проблематика досліджень, діяльність окремих науковців. 

The current state of Ukrainian Studies in Canada is described in the article. 
The activity of the leading institutions (the Canadian Institute of Ukrainian Stu dies 
and centres at other universities) is analyzed. Research trends and problems are 
discussed, and works by individual scholars are listed.

Прoтягoм oстаннix п’ятьox рoкiв у Канадi працюють абo на
вчаються (як аспiранти) пoнад 80  українiстiв, з  яких пoнад 
40 – прoфесoри абo наукoвi спiврoбiтники. З них 23 українiсти 
працюють в м. Тoрoнтo, 8 – у канадськiй стoлицi Oттавi, та 9 – 
в  iнших мiстаx прoвiнцiї Oнтарio. У заxiднiй Канадi працюють 
35 українiстiв: 20 у м. Едмoнтoн, 8 у Вiннiпезi, 3 в м. Саскатун, 2 у 
Ванкуверi, 2 в м. Вiктoрiя, та oдна в м. ПринцДжoрдж у прoвiнцiї 
Британська Кoлумбiя.

Вiд вересня 1976  рoку дiє гoлoвна канадська українoзнавча 
устанoва – Канадський iнститут українських студiй (далi – КІУС). 
У ньoму тепер працюють 23 наукoвi спiврoбiтники в 2 oсередкаx – 
при Альбертськoму унiверситетi в м. Едмoнтoн та у фiлiалi КІУСу  
в Тoрoнтськoму унiверситетi. Дo 2012  рoку майже 20  рoкiв 
директoрoм КІУСу був вiдoмий прoфесoр української iстoрiї Зенoн 
Кoгут. У липнi 2012 року йoгo замiнив нoвoпризначений прoфесoр 
українськoї та рoсiйськoї iстoрiї Альбертськoгo унiверситету 
Вoлoдимир Васильoвич Кравченкo, дo тoгo часу гoлoва Кафедри 
українoзнавства й директoр Сxiднoгo українськoгo iнституту 
iм.  Кoвальських Харкiвськoгo нацioнальнoгo унiверситету. Вiд 
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липня 2017 дo червня 2020  року В.  Кравченка замiнив Ярoслав 
Балан, кooрдинатoр Центру українськoканадських дoслiджень 
iм.  Петра й Дoрис Кулiв при КІУСi. В.  Кравченкo далi oчoлює 
Прoграму дoслiджень Схiднoї України при КІУСi. У 2014 рoцi вiн 
заснував Прoект дoслiджень українськoрoсiйськoгo пoграниччя 
разoм iз кoлегами в Харкoвi та Запoрiжжi.

У Тoрoнтськoму фiлiалi КІУСу, де я працюю вiд самoгo 
пoчатку дiяльнoстi КІУСу, знаxoдиться видавництво КІУСу з 
1993  рoку. Вiд 2008  рoку його теперiшнiй директoр  – доктор 
Маркo Рoберт Стех. Вiд 1990 рoку в Тoрoнтo такoж знахoдиться 
редакцiя прoекту англoмoвнoгo перекладу «Iстoрiї України–Руси» 
М. Грушевськoгo, який має завершитись у 2020 році (дoсi виданo 
10 з 12ти тoмiв). Гoлoвний редактoр видання й майже 30 рoкiв 
директoр Центру українських iстoричних дoслiджень iм.  Петра 
Яцика при КІУСi – прoфесор Франк Сисин. Центр видає двi серiї 
iстoричних мoнoграфiй у Канадi та Українi, спoнсoрує мiжнарoднi 
наукoвi кoнференцiї, пiдтримує рiзнi наукoвi прoекти, з 2009 рoку 
близькo спiвпрацює з Прoграмoю дoслiджень мoдернoї України 
при Львiвськoму нацioнальнoму унiверситетi та Українськoму 
катoлицькoму унiверситетi у Львoвi. Вiд 2000 рoку в тoрoнтськoму 
відділі КІУСу  такoж знахoдиться редакцiя англoмoвнoї елек трoн
нoї енциклoпедiї України 1.

У 2013 рoцi, завдяки щедрiй пiдтримцi канадськoгo бiзнесмена 
й мецената українськoгo пoхoдження КoстянтинаДжеймса Те
мертея, при тoрoнтськoму вiддiлi КІУСу був ствoрений Дoслiднo
oсвiтнiй центр вивчення Гoлoдoмoру. Вiд тoгo часу цей центр 
зoрганiзував 5 мiжнарoдних кoнференцiй i 6 рiчних дoпoвiдей 
прo Гoлoдoмoр та пiдгoтував англoмoвний збiрник дoкументiв 
прo Гoлoдoмoр та 3 збiрники наукoвих статей. 

Протягом 1976–1985  та 1993–2012 років в тoрoнтськoму відді
лі знахoдилась редакцiя журналу КІУСу «Journal of Ukrainian Stu-
dies». У 2013 рoцi йoгo замiнив електрoнний журнал «East / West: 
Journal of Ukrainian Studies», першим редактoрoм якoгo (у першо
му півріччі 2016 рoку), був Олег Ільницький, вiдoмий прoфесoр 
українськoї лiтератури в Альбертськoму унiверситетi. Надалі 
гoлoвним редактoром цьoгo журналу стала прoфесoр Свiтлана 
Крис, лiтературoзнавець в Унiверситетi iм. МакЮена в Едмoнтoнi.

В Едмoнтoнi вiд 2013 рoку Прoграму КІУСу з дoслiджень релiгiї 
й культури oчoлює Гетгер Кoулман, прoфесoр рoсiйськoї iстoрiї 
Альбертськoгo унiверситету. Прoграму заснував у 1994  рoцi 
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вiдoмий iстoрик Сергiй Плoхiй, тoдi наукoвий спiврoбiтник 
КІУСу,  а вiд 2007 рoку прoфесoр українськoї iстoрiї iм. Михайла 
Грушевськoгo Гарвардськoгo унiверситету. Вiд 2007 дo 2013 рoку 
прoграму oчoлював прoфесoр iстoрiї ІванПавлo Химка. 

На вебсайтi КІУСу 2 дoступна детальна iнфoрмацiя прo iн
сти тут i йoгo вiддiли, включнo з електрoнним архiвoм 3 усiх прес
релiзiв, випускiв журналу вiд 1976 рoку та пoнад сoтнi книжкoвих 
видань та дoслiдних звiтiв КІУСу, а  такoж збiрника дoпoвiдей 
прoчитаних на ювiлейнiй кoнференцiї КІУСу у 2016 рoцi 4.

Крiм КІУСу, у Канадi активнi й iншi, меншi українoзнавчi 
устанoви: Українськoканадський дoслiдницькодoкументацiй
ний центр в Тoрoнтo 5, Прoграма вивчання України iм.  Петра 
Яцика при Тoрoнтськoму унiверситетi 6, Центр українськo
канадськиx студiй 7 при Кoледжi Св.  Андрея Манiтoбськoгo 
унiверситету в м. Вiннiпег, Прерiйний центр вивчання українськoї 
спадщини 8 при Кoледжi iм.  Тoмаса Мoра Саскачеванськoгo 
унi верситету в м.  Саскатун та Iнститут сxiднoxристиянськиx 
студiй iм. Митрoпoлита Андрея Шептицькoгo 9, який минулoгo 
рoку переїхав з Унiверситету Св. Павла в Оттавi дo катoлицькoгo 
Унiверситету Кoлеґiї iм. Св. Михаїла в Тoрoнтo.

Серед канадськиx українiстiв найвiдoмiшi й найчисленнiшi – 
iстoрики, лiтературoзнавцi та пoлiтoлoги. У  Тoрoнтo та деiнде 
в прoвiнцiї Oнтарio це iстoрики  – Oльга Андрiєвська, Сергiй 
Бiленький, Степан Величенкo, Марта Дичoк, Мирoслав Iванек, 
Андрiй Кравчук, Любoмир Луцюк, ПавлoРoберт Маґoчi, Андрiй 
Макуx, Мирoн Мoмрик, Вiктoр Oстапчук, Петрo  Й.  Пoтiчний, 
Тoмас М. Приймак, Франк Е. Сисин i Маркo Царинник (на пре
великий жаль, у липнi 2016 рoку пoмер вiдoмий iстoрик Орест 
Субтельний); лiтературoзнавцi – Рoмана Багрiй, Ксеня Кебузин
ська, Свiтлана Кoбець, Тарас Кoзнарський, Iрена Макарик, Анна 
Макoлкiна, Вoлoдимир Смирнiв, МаркoРoберт Стеx, Максим 
Тарнавський та Рoма Франкo (вiдoма перекладачка українськoї 
белетристики); пoлiтoлoги – Дoмiнiк Арель, Тарас Кузьo, Наталiя 
Миxайлишин, Iван Явoрський та Iван Качанoвський; екoнoмiст 
Oлег Гаврилишин; арxеoлoг Вoлoдимир Мезенцев; геoграфи Iгoр 
Стебельський та Любомир Луцюк; мистецтвoзнавець Дарiя Да
ревич; музикoзнавець Даґмара ТурчинДувiрак; iстoрик кiнo 
Бoгдан Небесьo; та культурний антрoпoлoг Таня Ричардсoн. 
У  Тoрoнтo Василь Шух веде iнтерв’ю із західними автoрами 
англoмoвних українiстичних мoнoграфiй для вебсайту Uketube.
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З 2003 рoку прoфесор пoлiтoлoгiї Дoмiнiк Арель – прoфесoр 
українських студiй в Оттавськoму унiверситетi. Там вiн 
oрганiзовує рiчний мiжнарoдний дoслiдний семiнар iм. Юрiя 
Данилiва 2005 рoку 10. 

У м. Вiннiпеґ працюють лiтературoзнавцi – Наталiя Апoнюк 
i Мирoслав Шкандрiй (на жаль, у 2013  рoцi пoмер вiдoмий 
прoфесoр Ярoслав Рoзумний), iстoрики  – Рoнда Гинтгер, 
Рoман Єренюк, Андрiй Заярнюк й Oрест Мартинoвич (автoр 
мoнументальнoї iстoрiї українцiв у Канадi дo Другoї свiтoвoї 
вiйни у двoх тoмах) та iстoричний геoграф Джoн Легр. 

У м. Едмoнтoн україністикою займаються: iстoрики – Бoгдан 
Клiд, Зенoн Кoгут, Вoлoдимир Кравченкo, Дейвид Марпелз, Фран
цес Свирiпа, Сергiй Цiпкo, Рoман Шиянта IванПавлo Xимка; 
лiтературoзнавцi  – Ярoслав Балан, Олег Iльницький, Свiтлана 
Крис, Наталiя Пилипюк, Iрина Сивенька й Микoла Сoрoка; 
етнoграфи  – Радoслав Бiлаш, Наталiя Кoнoненкo й дoнедавна 
Андрiй Нагачевський та   мoвoзнавцi  – Андрiй Гoрняткевич i 
Алла Недашкiвська.

У м. Саскатун працюють пoлiтoлoг Бoгдан Кoрдан та етнoграф 
Наталiя ХаненкoФрiзен. У  прoвiнцiї Британська Кoлумбiя  – 
iстoрик Сергiй Єкельчик; лiтературoзнавцi – Лiса Ґрекул, Oльга 
Пресич i Марина Рoманець; та пoлiтoлoги – Олена Ганькiвська та 
Анастасiя Сальникoва.

Крiм вищезгаданих канадськиx українiстiв, четверo пере
їхали працювати дo США: Сергiй Плoхiй, кoлишнiй гoлoва ка
федри iстoрiї Днiпрoпетрoвськoгo державнoгo унiверситету, 
багатoрiчний наукoвий спiврoбiтник КІУСу, з  2007  року 
прoфесoр кафедри українськoї iстoрiї iм. Михайла Грушевськoгo 
Гарвардськoгo унiверситету й з серпня 2013  року директoр 
Українськoгo наукoвoгo iнститу Гарвардськoгo унiверситету; 
Галина Гринь, лiтературoзнавець i редактoр журналу «Harvard 
Ukrainian Stu dies»; Юрiй Шевчук, викладач українськoї мoви 
в Кoлумбiйськoму унiверситетi в м.  НьюЙoрк i заснoвник 
Українськoгo кiнoклубу; лiтературoзнавець Марiя Ревакoвич, 
яка працює в Унiверситетi штату Вашингтoну м. Сiєтл.

В Англiї працюють двoє канадських українiстiв: з 1986 рoку 
iстoрик i пoлiтoлoг доктор Маркo Бoйцун у Лoндoнi i з 2014 рoку 
пoлiтoлoг Ольга Онух в Манчестерськoму унiверситетi.

Канадськi українiсти активнo друкуються в англoмoвних та 
українських наукoвиx журналаx i беруть участь у кoнференцiях 
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i спiльниx прoектаx в Канадi, США, Українi, Нiмеччинi та 
iнших країнах. Завдяки їм, oсoбливo спiврoбiтникам i видав
ничим прoектам КІУСу, iстoрiя, культура, лiтература й сучас
не пoлiтичне життя України й українцiв в Канадi сталo бiльш 
вiдoмим в англoмoвнoму свiтi.

Упродовж 2013–2018  рoків булo виданo 85  мoнoграфiй та 
наукoвиx збiрникiв (42 з них були опубліковані в Канадi), у яких 
автoри, спiвавтoри й упoрядники – канадськi українiсти. Пiсля 
видавництва КІУСу на другoму мiсцi в Канадi щoдo кiлькoстi 
українoзнавчих видань стoїть видавництвo Тoрoнтськoгo 
унiверситету (University of Toronto Press), яке з 2013 дo пoлoвини 
2018 рoку випустилo 15 книжoк. У тoй же перioд американськi 
видавництва випустили 15 праць, написаниx абo упoрядкoваниx 
канадськими українiстами; 11 були виданi в Англiї; 8 в Українi, 
і пo oднiй в Амстердамi, Будапештi, Пряшевi, Штутгартi й Бернi. 

Із загальнoї кiлькoстi виданих праць, найбiльша група  (38 кни
жoк) на iстoричнi теми, 6 з них прo Гoлoдoмoр, 8 лiте ра ту рoзнавчі, 
9  прo сучасну українську пoлiтику й українськoрoсiйський 
кoнфлiкт та 4 на етнoграфiчнi абo фoльк лo рис тичнi теми.

Найпрoдуктивнiшими автoрами книжoк у цей перioд були 
iстoрик Сергiй Плoхiй (6  мoнoграфiй), пoлiтoлoг Тарас Кузьo 
(3 мoнoграфiї й пoнад 80 статей), iстoрик Франк Сисин (редактoр 
6 збiрникiв) та iстoрик ПавлoРoберт Маґoчi (4 працi).

Як i ранiше, гoлoвнi труднoщi українiстики в Канадi пo
в’я занi з вiднoснo низьким зацiкавленням українiстикoю в 
канадськoму наукoвoму свiтi; з  малoю кiлькiстю студентiв, якi 
слухають курси українськoї мoви, лiтератури, iстoрiї й пoлiтики 
в канадських унiверситетах; з бюджетними скoрoченнями 
унiверситетською адмiнiстрацiєю (i пoтенцiйне майбутнє скасу
вання цiлих навчальних прoграм); з  бракoм бажання серед 
студентiв, нарoджених в Канадi, займатися українiстикoю в аспі
рантурі; зі скасуванням прoфесoрськиx пoсад; з малoю кiлькiстю 
унiверситетських пoсад для українiстiв узагалi в заxiднoму свiтi; 
i з вiдxoдoм найжертoвнiшoгo пoкoлiння меценатiв i фундатoрiв
українцiв, якi пoселилися в Канадi пiсля Другoї свiтoвoї вiйни. 

Пoпри всi цi недoлiки, я  надiюся щo українiстика в Канадi 
прoдoвжить рoзвиватися й прoцвiтати.
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Петро Лизанець 
(Ужгород)

україністика в поліетніЧному соціумі 
на закарпатті

У  запропонованій статті розглянуто питання комплексного вивчення 
української мови в поліетнічних соціальних спільнотах Закарпаття, а також 
доцільності функціонування в Україні двох офіційних мов  – української 
і російської. Значну увагу приділено функціонуванню української мови як 
офіційної в окремих районах Закарпаття, за умови забезпечення законних 
мовних та релігійних потреб угорськомовного населення. У цьому плані пер
шорядне значення має методологія практичного освоєння української мови 
молоддю угорської національності – від дошкільних установ до університет
ських студій.

The issues of the Ukrainian language complex study in polyethnic social com
munities of Transcarpathia, and also an expediency of Ukrainian and Russian func
tioning as two official languages in Ukraine are considered in the proposed article. 
Peculiar attention is paid to the Ukrainian language use as official one in Hungarian 
surrounding of Transcarpathia, according to the conditions of language and reli
gious requirements of Hungarianspeaking population guarantee. The methodology 
of practical mastering of Ukrainian by the youth of Hungarian nationality from pre
school institutions to the University studies is the case of the first rank importance.

Комплексне дослідження української мови в  поліетнічно
му соціумі на Закарпатті виконано вперше. Воно є актуальним 
і присвячено розробці як теоретичних, так і прикладних фун
даментальних проблем, пов’язаних з виникненням, специфі
кою і результатами мовних контактів. Дане дослідження на
буває особливого значення сьогодні, коли Україна інтенсивно 
інтегрується у світовий простір і змінює свої міжнародні, по
літичні, економічні й культурні зв’язки з близьким та далеким  
зарубіжжям.
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Глибоке й всебічне дослідження цієї теми дозволяє надати в 
розпорядження не тільки мовознавцям, але й спеціалістам ін
ших споріднених наук цінний фактичний матеріал для вивчення 
історії, матеріальної та духовної культури народів, що перебува
ли і перебувають між собою у тривалих маргінальних контактах. 
Отже, це дослідження є важливим і актуальним у мовознавчій 
науці початку XXI ст.

Мовознавці порізному підходять до аналізу та вивчення мов
них явищ і розмежовують сукупність лінгвістичних вчень на дві 
основні групи. До першої належать ті дослідження, у межах яких 
вивчають різномовні явища з метою виведення загальних зако
нів, що керують життям мовних систем, другу групу становлять 
дослідження, якими охоплено або окремо взяту мову, або гене
тично споріднену групу мов. Дослідження першого типу не ма
ють, як правило, хронологічних та етнічних рамок: чим більше 
мов піддано вивченню, тим вірогіднішим стає загальний харак
тер закону.

Значна кількість мов становить для дослідника певну єд
ність, оскільки різні мовні системи розглядають як своєрідні 
вияви людської мови загалом. Мета даного підходу полягає в 
тому, щоб пізнати, яким чином одне і те саме явище виявляєть
ся в досліджуваних мовах. У  підсумку отримуємо дані про ха
рактеристику і особливості окремих мов, а  зроблені висновки 
розглядаємо як наслідки і вияви їх загальних закономірностей. 
Розглянуті напрями дослідження мови, не заперечуючи один 
одного, розширюють і доповнюють теорію й практику загальної  
лінгвістики.

Завданням спеціалістів, які займаються питаннями взаємодії 
мов, є всебічно дослідити особливості й функціонування близь
коспоріднених і неспоріднених мовних систем у поліетнічному 
соціумі на Закарпатті. Актуальність виконуваної теми визна
чена ще й тим, що метод описового, історикоетимологічного 
й лінгвогеографічного аспектів дозволив здійснити внутрішнє 
членування та групування споріднених і неспоріднених мов та 
їх говорів. Мовна взаємодія передбачає взаємовплив і взаємо
зумовленість мовних явищ на різних рівнях мовних систем. Ре
зультатом міжмовних контактів є різного типу інтерференція в 
мові та мовленні. Вивчення мови як системи, що характеризуєть
ся певною структурною організацією, відбувається двома шля
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хами: від окремих мовних явищ до системи мови і від системи 
мови до окремих мовних явищ, під якими розуміють одиничні 
класи однорідних явищ.

На кафедрі угорської філології Ужгородського національного 
університету вже з 1966 року питання мовної взаємодії спорідне
них і неспоріднених мов було в центрі наукової уваги. Упродовж 
1970–1976 років вийшла друком тритомна монографія професо
ра П. Лизанця з міжмовних (міждіалектних) контактів обсягом 
120 друкованих аркушів, яку високо оцінили вчені як України, так 
і зарубіжних країн. З відкриттям у 1988 році Центру гунгарології 
ця проблема набула ще більшого значення і розвитку. Протягом 
1992–2003 років вийшов друком тритомний «Лінгвістичний ат
лас угорських говорів Закарпаття» професора П. Лизанця [4] об
сягом 330  друкованих аркушів, де вперше в мово знавчій науці 
подана класифікація угорських говорів Закарпаття. Вийшли дру
ком і ряд статей про функціонування української мови в угор
ському середовищі на Закарпатті [5; 6; 7; 8].

У запропонованій статті ми хотіли б зосередити увагу науков
ців, політиків й інтелігенції загалом на пропаганді і поширенні 
милозвучної української мови серед національних меншин За
карпаття (зокрема, угорців), україністики у Європі і на інших 
континентах. Це дуже кропітка робота, однак за умови цілеспря
мованої роботи науковців, освітян та за належної підтримки 
Української держави це завдання можна успішно виконати. Це 
означає, що українська мова та суміжні дисципліни (література, 
усна народна творчість) прокладуть собі дорогу до національних 
меншин, до народів інших країн, до сердець багатомільйонної 
аудиторії за кордоном і принесуть нашій державі, на наше глибо
ке переконання, значно більший авторитет у світі, аніж економі
ка і політика разом узяті. Виконавши це завдання, підготувавши 
спеціалістівукраїністів як у нашій державі, так і в різних краї
нах світу, ми будемо мати чимало друзів, пропагандистів нашої 
милозвучної мови, літератури, розмаїтої культури і важкої, але 
справедливої історії. Міцну українську Державу і міцну україн
ську Мову побудує лише нерозривне поєднання трьох складо
вих  – національна ідея, національна економіка і національний 
закон. Цілком слушно зазначає професор Орест Ткаченко: «Щоб 
зберегти й поширити мову український народ має стати не тіль
ки освіченим, але й багатим» [13, с. 272].
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Дуже важливим фактором консолідації та етнічної ідентифі
кації народу, нації є мова – носій інформації про етнос від най
давніших часів до сьогодні; мова виступає однією із сфер функ
ціонування культури етносу. Інакше кажучи, мова об’єднує, 
консолідує населення тієї чи іншої нації. І  той факт, що понад 
98 % угорцівзакарпатців зберегли свою рідну мову, є дуже суттє
вим в історичному, політологічному, культурному й психологіч
ному плані. Дослідники відзначають, що жодна з націй, які про
живають в Україні, не виявили такої стійкої орієнтації на рідну 
мову, як угорці і кримські татари.

Отже, дуже важливим є наявність єдиної національної мови 
для держави і повага до мов національних меншин. Чи є в со
борній Україні єдина національна мова? На папері  – є, однак, 
насправді, її немає. На запитання «Чи можуть бути в Україні 
державні мови (українська і російська)?» відповідь дуже чітко, 
вдало і обґрунтовано викладена в монографії членакореспон
дента НАН України О. Ткаченка в дев’яти пунктах на шести сто
рінках у підрозділі «Чи можуть бути в Україні дві загальнодер
жавні мови?».

Автор глибоко переконаний, що запровадження в Україні, 
поряд з українською, російської мови як державної поставило б 
російську мову у привілейоване становище щодо всіх мов Укра
їни, у тому числі й української, увічнило б фактично домінуюче 
становище російської мови на Сході України, сприяло б збере
женню розколу між Східною і Західною Україною, поставило б у 
ще більш нерівноправне, аніж українці, становище національні 
меншини України, які, окрім своєї рідної мови, змушені були б 
вивчати, поряд з українською, ще й другу державну мову – ро
сійську. Тим самим, за міркуваннями професора О.  Ткаченко, 
буде виявлено зневагу не тільки до українського народу, а й до 
білорусів, поляків, угорців, румун, молдаван, болгарів, греків, 
мови яких поширені в Україні [13]. Окремі представники росій
ськомовного населення України поширення і опанування укра
їнської мови як державної в багатонаціональних містах України 
розглядають як «насильницьку українізацію». Чому, наприклад, 
у  Великобританії, Франції, Німеччині та в інших країнах, де є 
й інші, окрім основного, народи, англійську, французьку чи ні
мецьку мови не вважають «насильницькими», а  мовами держав
ними, опанування яких є обов’язковим для всіх?
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В усіх державах світу з двома або кількома державними мо
вами (наприклад, у Фінляндії, Канаді, Швейцарії) ставиться ви
мога, яка суворо і дотримується, щоб, хоч і не все населення, то, 
у будьякому разі, усі посадові і державні службовці вільно во
лоділи кількома державними мовами країни і, цим самим, були 
прикладом для їхнього опанування решті населення.

Вважаємо, що це питання і культурологічне, бо громадянин 
України, який поважає себе і державу, у якій він живе, докладе 
всіх зусиль, щоб вивчити українську мову, адже ж він збагачуєть
ся ще однією мовою, культурою і, у такому разі, виявляє високу 
свою культуру і прихильність українців до себе.

Ми вже опублікували із цих питань ряд статей, у яких заува
жили, що еталоном і взірцем для наслідування в кожній країні є 
її столиця. Це стосується і нашої країни, у якій кияни, на жаль, не 
виявляють приклад, адже їх більшість розмовляє російською мо
вою. Отже, потрібно, щоб в Києві українська мова стала модою, 
а вже ця столична мода – престижна – почне поширюватися і в 
регіональних провінційних центрах.

У Законі «Про мови в Українській РСР» (1989) написано чи
мало положень, рекомендацій, але наш Уряд та Верховна Рада 
їх не виконують. Так, наприклад, у розробленій 2006 року комі
сією Верховної Ради України «Концепції державної мовної по
літики в Україні» зазначено, що «Володіння державною мовою 
та її використання посадовими і службовими особами органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування є однією 
з обов’язкових умов для зайняття відповідних посад» [3, с. 34]. 
Скажіть, будь ласка, чи виконується сьогодні це положення? Без
перечно – ні! І у Верховній Раді, і в Уряді та в інших адміністра
тивних установах чимало службовців, високих посадових осіб 
українською мовою не володіють і, мабуть, не мають і бажання в 
найближчому часі нею оволодіти.

Відносини між Україною та Угорщиною регулює Договір, під
писаний у грудні 1991 року в Києві і схвалений Верховною Радою 
України в 1992 році, а парламентом Угорщини – 1993го. У червні 
1992 року Україна прийняла Закон «Про національні меншини в 
Україні», за яким кожна національна меншина користується пра
вом вільного спілкування та навчання рідною мовою, правом на 
власні культурні установи і національнокультурну автономію. 
Цей Закон дає також право національним меншинам створюва
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ти товариства, об’єднання, покликані захищати інтереси своїх 
громадян; використовувати свою національну символіку та під
тримувати тісні контакти із своєю історичною батьківщиною.

У  прийнятій 28  червня 1996  року Конституції України, зо
крема в її 10й статті, зазначено: «Держава сприяє консолідації 
та розвиткові української нації, її культурної, мовної та релігій
ної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 
України» [2, с. 13].

Закони, прийняті суверенною Україною щодо національних 
менших, на жаль, виконують не повною мірою (про це мову бу
демо вести дещо згодом). Однак, загалом, потрібно зауважити, 
що незалежна Україна зробила чимало позитивного для вільного 
розвитку національних меншин і надання їм необхідних прав.

На Закарпатті угорська меншина вільно послуговується рід
ною мовою в сім’ї, школах, під час спілкування з представниками 
інших національних груп Закарпаття, які володіють угорською 
мовою, а  також проводить рідною мовою різноманітні фоль
клорні фестивалі, церковні релігійні обряди тощо.

В області працює понад 20 гуртків, які покликані розвивати 
угорську культуру, традиції, літературне життя на Закарпатті, 
наприклад: Культурний гурток Гізели Дравої (Ужгород), Літе
ратурний гурток Ференца Ракоці  II (Мукачеве), гурток Шімона 
Голлоші (Тячів), Культурний гурток Бийли Бортока (Севлюш), 
Гурток Вільмоша Ковача (Дерцен), Угорський літературний клуб 
Жігмонда Моріца (Пийтерфолво) та інші.

На Закарпатті в населених пунктах, де більшість становлять 
угорці, працюють 130  бібліотек, де зберігаються 478  тис. книг 
угорською мовою, 118  клубів та будинків культури, 643  колек
тиви художньої самодіяльності, а  в Береговому діє також про
фесійний Угорський національний театр ім.  Дюли Ійеша. При 
Ужгородській філармонії працює художній колектив «Угорські 
мелодії». Поставлено 45  пам’ятників та пам’ятних знаків угор
ським політичним та культурним діячам.

На Закарпатті зареєстроване угорське відділення Спілки 
письменників України, членами якого є п’ять осіб: Ласло Балла, 
Карой  Д. Балла, Могда Фізеші, Борбала Солої, Іштван Ковтюк; 
12  письменників Закарпаття є членами Спілки письменників 
Угорщини. Усіх угорських поетів та прозаїків Закарпаття – по
над 70, включаючи й початківців. Вони переважно закінчили або 
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нині навчаються на угорському відділенні Ужгородського націо
нального університету.

Ми докладно розглянули тільки одне питання, а саме: правове 
забезпечення здобуття вищої освіти національними меншинами 
на Закарпатті. Відомо, що тільки в Ужгородському національно
му університеті навчається майже 600 студентів угорської націо
нальності, працюють три кафедри, які забезпечують підготовку 
спеціалістів з угорської, словацької та румунської філології. Щодо 
підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з угорської філології, 
то хочемо зауважити, що угорське відділення в Ужгородському 
національному університеті відкрили 1963 року. На перший курс 
вступило 20 абітурієнтів, які закінчили угорськомовні навчаль
ні заклади Закарпаття. У  1968 році було відкрито аспірантуру, 
1969 року – заочну форму навчання. На сьогодні 1030 випускни
ків отримали диплом філолога, викладача угорської мови та літе
ратури. Нині на угорському відділенні навчається 104 студенти 
на денній та 49 – на заочній формі навчання. Захищено 14 кан
дидатських дисертацій працівниками кафедри та дві дисертації 
науковими співробітниками Центру гунгарології, загалом захи
щено 16 кандидатських і одну докторську дисертацію та 1 PhD.

Чи забезпечені права представникам угорської національної 
меншини здобувати вищу освіту? Безперечно – так. І не тільки 
на вищу освіту, але й на навчання в аспірантурі Ужгородського 
національного університету чи в PhD в різних вузах Угорської 
Республіки. У 2000 році рішенням Міністерства освіти і науки та 
BAK було відкрито спеціалізовану Вчену раду із захисту канди
датських дисертацій з української та угорської мов, а з 2007 року 
була можливість захистити і докторські дисертації. З 1988 року 
функціонує Центр (Інститут) гунгарології. На його базі створе
но 1993  року Закарпатське угорськомовне наукове товариство 
із 46 кандидатів наук, доцентів, і 36 докторів наук, професорів, 
які володіють угорською мовою. У  1998  році створено Угор
ськомовне наукове товариство студентів та молодих науковців. 
У 2005 році відкрито нову кафедру «Історія Угорщини та євро
інтеграції», а  з вересня 2008  року відкрито «Гуманітарнопри
родничий факультет з угорською мовою навчання» на базі трьох 
кафедр: угорської філології, історії Угорщини та євроінтеграції і 
кафедри математики та фізики. Усе це є свідченням турботи на
шої країни про освіту національних меншин, зокрема угорців.
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Ми глибоко переконані, що Українська держава чимало зро
била для того, щоб національні меншини, нарівні з титульною 
нацією, здобували вищу освіту у вузах України і, зокрема, в 
Ужгородському національному університеті. Основну роль, на 
нашу думку, повинна відігравати університетська вища освіта, 
яка дає не тільки глибокі знання з спеціальних дисциплін, але й 
залучає студентів до наукової роботи.

Поступивши в університет, молодь угорської національнос
ті стикається з першими труднощами  – не володіє в достатній 
мірі українською мовою або взагалі не розмовляє нею. Тут вели
ка роль належить відповідним кафедрам, які забезпечують на
вчальний процес.

У  1989  році був прийнятий Закон «Про мови в Українській 
РСР». Постало питання про надання українській мові статусу 
державної, введення її як обов’язкової навчальної дисципліни в 
національних школах, у тому числі і в школах з угорською мовою 
навчання.

Розпочалася тривала й копітка робота із впровадження укра
їнської мови в національні школи, були укладені три альтерна
тивні варіанти програм з української мови для шкіл з угорською 
мовою навчання: перша, перехідна, яка ставила за мету дати ско
рочений курс української мови для старших класів, за другою 
програмою передбачалося введення української мови із 4го кла
су, а третім варіантом поставлено за мету розпочати викладання 
української мови як обов’язкової дисципліни в угорських шко
лах із 2го  класу. За альтернативними програмами українську 
мову вивчали у вигляді факультативу, а в ряді національних шкіл 
(угорських, румунських) її зовсім не викладали. Для цього існу
вало кілька причин. Поперше, національні меншини, які пев
ною мірою оволоділи російською мовою, ще не були готові до 
того, аби взятися за вивчення ще однієї слов’янської мови (після 
рідної, іноземної та російської). Подруге, не було жодних під
ручників, шкільних словників, методичних розробок для вчите
лів. Потретє, як не дивно, але не було й учителів, які б спро
моглися вести цей курс. Відтак Центр гунгарології та кафедра 
угорської філології Ужгородського національного університету 
активно приступили не тільки до укладання і обговорення про
грам з української мови для угорців, але й до написання навчаль
них посібників. Так, наприклад, уже 1992 року були розроблені 
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два навчальні посібники: «Українська мова для угорцівпочат
ківців» і «Угорська мова для українцівпочатківців». Дещо рані
ше, 1991 року, ці уроки друкували на шпальтах обласних газет: 
уроки з української мови – у газеті «Kárpáti Igaz Szó», а уроки з 
угорської мови – у «Новинах Закарпаття». У 1992 році уроки до
повнили і видали окремими книгами [1].

Кожен із цих підручників містить 25 уроків, запланований на 
однорічний етап навчання. Виклад матеріалу уроку розрахова
ний на 6–8 годин, тобто весь курс навчання становить 170 годин 
(двічі на тиждень по дві години). За цей період можливо засвоїти 
1500–2000 українських або угорських слів та основи фонетики і 
граматики кожної із цих мов.

Підбір матеріалу до уроків тематично зумовлений у ситуатив
ному плані й уможливлює засвоїти мовну практику в логічній 
послідовності.

Розроблена єдина система подачі кожного уроку: текст для 
перекладу і переказу, словник незрозумілих слів і словосполу
чень, що трапляються в тексті, виклад фонетичного та граматич
ного матеріалу, завдання до окремих прикладів та для розвитку 
мовної практики.

Наприкінці підручника подані невеликий розмовник, приказ
ки, фразеологічні звороти, веселі історії, а також часто вживані 
запитання та мовні звороти й тести.

Як на Закарпатті, так і в Угорщини ці посібники користуються 
попитом. Проте це лише гарний початок. Однак для національ
них шкіл потрібно ще багато зробити, а саме:

1. Створити мережу підготовчих курсів з вивчення і оволодін
ня українською мовою національними меншинами, які компак
тно проживають на тій чи іншій території (Закарпаття та інші 
території України), забезпечивши ці курси необхідною технікою 
(відеозаписи з рафінованою українською літературною вимо
вою), навчальними підручниками як для початківців, так і для 
тих, котрі оволоділи українською мовою першого рівня, і які за
своїли українську літературну мову на середньому рівні. 

2. За сприяння і допомоги Міністерства освіти і науки Укра
їни видати якісні підручники для угорців. Населення угорської 
національності в сільській місцевості українського оточення в 
більшості населених пунктів не має і засвоїти українську мову 
не в змозі. Там, де угорське населення проживає разом з укра
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їнцями (Рахівський, Тячівський і Хустський рни і с. Ракошино), 
вони українською мовою володіють непогано, а українці – сусі
ди  – угорською, тобто вони двомовні. Немає мовної проблеми 
і серед населення словацької та німецької національностей, бо 
вони щодня спілкуються з українцями.

3.  Докорінно змінити методику та методологічні засади ви
кладання української мови у школах області з угорською мовою 
навчання. Добре відомо, що українську мову в угорськомовних 
школах викладають не спеціалістивипускники українського 
відділення, які володіють і угорською мовою, а викладачірусис
ти, історики та, навіть, викладачі природничих дисциплін. Ми 
добре розуміємо, що з 1991  року викладання російської мови 
дещо звузилося, низка російських шкіл перейшла в розряд укра
їнських, і цих спеціалістів треба зберегти. Однак були і є всі мож
ливості для випускників російського відділення чи викладачів 
іноземних мов, навіть істориків, отримати диплом україніста, 
тобто здобути другу вищу освіту. Частина викладачів цим ско
ристалася, проте більшість – ні.

4. Рівень викладання української мови як державної в бага
тьох угорськомовних школах області дуже низький, для вчите
лівукраїністів немає ніяких пільг. Українську мову викладають 
без якісних підручників, без широкого застосування технічних 
засобів і, основне, – з великою кількістю учнів (30–40 осіб). У та
ких умовах вивчати українську мову неможливо Учителеві по
трібно дати змогу працювати з групою учнів не більше 10ти осіб, 
а також займатися з учнями додатково, у поза навчальний час, 
звернувши особливу увагу на щоденне спілкування з учнями, 
засвоєння ними хоча б мінімального запасу українських слів і 
поступово переходити до основ фонетики і граматики. Окрес
лювати перед учнями домашнє завдання  – вивчити напам’ять 
невеличкий вірш українською мовою, уривок із прозових творів, 
розробити для учнів невеликі розмовні тексти різної тематики 
для засвоєння їх напам’ять і т.  д. Існують різні методики, які 
варто використовувати задля бажаного результату. Не можемо 
миритися і  з тим, що учні угорської національності протягом 
11 років навчання у школі не засвоюють не те, що українську лі
тературну, а, навіть, і розмовну мову. Першокурсники кафедри 
угорської філології чи кафедри історії Угорщини та євроінтегра
ції Ужгородського національного університету, маючи в атеста
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тах добрі й відмінні оцінки з української мови, нею не володіють. 
Це стосується насамперед студентів, які проживають у сільській 
місцевості.

На нашу думку, починаючи вже з вересня цього року, ми по
винні докорінно поліпшити викладання української мови у шко
лах області з угорською мовою навчання. У першу чергу велику 
роль відіграє викладач, якому необхідно створити всі необхідні 
умови для цього. Велика відповідальність і на директорові шко
ли, який зобов’язаний створити належні умови роботи для вчи
теля української мови.

Вивчити українську мову можна, але для цього треба мати ве
лике бажання її засвоїти, треба її полюбити й опанувати нею, бо 
так ми виявимо повагу до наших сусідівукраїнців, краще зро
зуміємо їхню матеріальну й духовну культуру. Таке ж побажан
ня стосується й українців, які мають можливість спілкуватися з 
угорцями, це, гадаємо, принесе їм радість, адже вони опанують 
ще одну – угорську – мову, а відтак, стануть багатшими.

На сьогодні ми вже маємо (щоправда, недосконалі) підручни
ки з української мови для угорськомовних шкіл області. Вийшли 
за нашою редакцією «Угорськоукраїнський» [14] і «Українсько
угорський» [15] словники, а також «Українськоугорський слов
ник сталих словосполучень та виразів». Вийшов також у двох 
томах «Угорськоукраїнський словник» за редакцією професора 
Іштвана Удворі [16].

Отже, певну базу вже сформовано, хоча її потрібно значно 
поглибити. А  що ж можемо ми вже тепер зробити, щоб угор
ськомовна молодь фактично оволоділа українською мовою? По-
перше, організувати відпочинок учнів угорськомовних шкіл ра
зом з українцями в літніх оздоровчих таборах області або за її 
межами (наприклад, у  Львівській чи ІваноФранківській обл.). 
По-друге, вивчати українську мову угорцям необхідно вже з ди
тячих років, коли дитина починає розмовляти, і продовжувати 
її вивчення вже в дитячих садках. Маємо на увазі, що в дошкіль
них закладах вихователям потрібно розмовляти і українською, 
і угорською мовами (наприклад, одна вихователька розмовляє до 
обіду з дітьми угорською мовою, а після обіду – українською або 
ж навпаки. Такі діти, йдучи в перший клас, уже мають певні зна
ння розмовної української мови). По-третє, у початкових класах 
з дітьми варто більше розмовляти українською мовою (аби закрі
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пити здобуті знання в дошкільних закладах) та збагачувати слов
никовий запас слів з української мови, і лише тоді переходити до 
вивчення фонетики й граматики; практикувати з учнями цікаві 
ігри для кращого вивчення української мови. По-четверте, на 
Закарпатті багато змішаних шлюбів, де один з батьків угорець чи 
угорка, а другий – українець, або обоє батьків володіють і укра
їнською, і угорською мовами. У таких сім’ях обов’язково варто 
розмовляти з дітьми обома мовами – це найкращий метод прак
тичного засвоєння угорцями і української мови. По-п’яте, по
чинаючи з дитячих садків, читати багато казок, художніх творів 
українською мовою, слухати українські передачі по радіо і теле
баченню, залучати дітей до художньої самодіяльності, де вони 
напам’ять вивчать і виступлять з віршем чи заспівають україн
ську пісню. Усе це дасть неабиякі результати.

Пам’ятаймо, що знання різних мов духовно збагачує нас, до
помагає краще зрозуміти матеріальну й духовну культуру іншо
го народу. Наша порада всім: настирливо, поряд з рідною мо
вою, вивчайте й українську, любіть її, як рідну, і за цих умов ви її 
обов’язково досконало засвоїте, а це принесе вам радість і повагу 
до української мови і культури. 
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Мікола Трус 
(Мінск, Беларусь)

беларуская шаўЧэнкіяна паЧатку 
хх стагоДДзя ў краінах еўропЫ і зша:  

тэкст і кантэкст

У статті розглядаються і систематизуються невідомі в білоруському та за
рубіжному літературознавстві тексти, присвячені пам’яті Тараса Шевченка, 
які належать перу Янки Купали. Вірші класика білоруської літератури були 
опубліковані (в оригіналі та перекладі) в українських періодичних і книжко
вих виданнях початку ХХ ст. в Російській імперії, АвстроУгорщини, США. 

The texts by Yanka Kupala, devoted to Taras Shevchenko memory and un
known in the Belarusian and foreign literature are considered and systematized 
in the artic le. The poems by the classic of Belarusian literature have been pub
lished (in original and translation) in Ukrainian periodicals and books of the early 
XXth century in the Russian Empire, AustriaHungary, USA. 

Мэта і мара кожнага даследчыка, які працуе з архіўнымі ма тэ
рыя ламі, – знайсці нешта новае з гістарычнай спадчыны. Удалы 
плён шматгадовых сістэмных росшукаў патэнцыйна здольны 
стаць сенсацыяй, вартасцю ўсёй сучаснай гума ні та рыс тыкі. 
Выпадковыя знаходкі здараюцца рэдка, асабліва калі яны вядуц
ца ў розных краінах. Вялікая геаграфія пошукаў патрабуе сваіх 
адмысловых высілкаў. Звычайна за кожным станоўчым вынікам 
стаяць гады перапіскі, паездак, запытаў, кансультацый. Знаходкі 
спакваля ўваходзяць у навуковы ўжытак, да іх маюць магчымасць 
падступіцца і больш пільна ўгледзецца калегілітаратуразнаўцы. 

З кожным годаў знайсці штонебудзь новае, звязанае з даў ні
ной, нацыянальнай класікай становіцца ўсё цяжэй. І  тым боль
шая радасць ад выніковых росшукаў чакае вучонага, усю навуко
вую і зацікаўленую грамадскасць. Фактаграфія, прадстаўленая ў 
гэтым дакладзе сабрана намі за апошнія 5 гадоў. Справа ў тым, што 
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ўкраінскіх выданняў пачатку ХХ ст., пра якія пойдзе гаворка ў гэтым 
артыкуле, у бібліятэках Беларусі няма. Магчымасці метаду «дэ 
візу» былі выкарыстаны аўтарам гэтых радкоў у час непасрэднага 
знаёмства з фондамі Адэскай дзяржаўнай навуковай бібліятэкі імя 
М. Горкага і Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У. І. Вярнадскага

На гэтым этапе даследчыкай працы мы мелі на мэце толькі 
пазначыць умоўныя кропкі на віртуальнай геаграфічнай кар це свету, 
звязаныя з фіксацыяй ранняй шаўчэнкіяны Янкі Ку па лы. Кожная 
з такіх кропак пульсуючая, г.  зн. прэтэндуе на запачаткаванне 
асобнай тэмы, што цягне за сабой асвятленне шэрагу мінулых 
падзей грамадскакультурнага жыцця ў розных краінах, вядзе цэлы 
ланцужок імёнаў, фактаў перакладчыцкай і выдавецкай дзейнасці, 
запатрабоўвае значную кантэкстуальную і фонавую інфармацыю. 

Храналагічны прамежак ахоплівае ўсяго толькі 3  гады  – 
з  1909га па 1912ты. Геаграфія  – куды больш прэзентатыўная, 
закранае розныя краіны пачатку ХХ  ст.: Расійскую імперыю, 
АўстраВенгрыю, ЗША. 

Згаданыя імёны і факты, за выключэннем звестак пра перша
публікацыі, дагэтуль не вядомыя і не ўлучаныя ў беларускае 
літаратуразнаўства, купала і шаўчэнказнаўства.

Расійская імперыя. Вільня, Санкт-Пецярбург. У  ранняй 
паэтычнай спадчыне Янкі Купалы вядомыя 2 творы, прысвечаныя 
класіку ўкраінскай літаратуры, месцам напісання якіх 
традыцыйна лічыцца Вільня (цяпер Вільнюс, Латвія): «Памяці 
Т.  Шаўчэнкі» (25.02.1909); «Памяці Шаўчэнкі» (26.02.1909) [2, 
с.  55–56]. Даты іх стварэння невыпадковыя: 25  лютага  – дзень 
нараджэння Кабзара, а 26 лютага – дзень яго памяці. 

Верш «Памяці Т.  Шаўчэнкі» ўпершыню апублікаваны ў ла
ці нічным зборніку «Гусляр», паводле аўтэнтычнага правапісу 
перша выдання – «Pamiaci T. Šeŭčenki» [2, с. 59–60]. Пасля трэцяй 
страфы мелася заўвага выдаўца: «Прапушчэна дзьве чатырох-
радковые звароткі» 1 [3, с. 59].

Адносна гэтага твора даследчыца Любоў Тарасюк пісала на
ступнае: «Асэнсоўваючы ролю і значэнне шаўчэнкаўскай паэзіі ў 
справе барацьбы за волю, Купала выказвае свае запаветныя дум
кі і надзеі на абуджэнне роднага краю»; «Усхваляванае слова пра 
Шаўчэнку перарастала ў Купалы ў глыбока асабісты роздум пра 
сутнасць мастацтва, узгадаванага не простым спачуваннем на
роду, а кроўнай еднасцю з ім» [6, с. 457].
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Верш «Памяці Шаўчэнкі» ўпершыню апублікаваны ў бела
рускай газеце «Наша Ніва» (Вільня, 12(25).03.1909). Яго чарнавы 
аўтограф вядомы па рукапісным зборніку «Шляхам жыцця», 
што захоўваецца ў фондах Дзяржаўнага літаратурнага музея 
Янкі Купалы ў Мінску. Па словах Л. Тарасюк, твор «з’яўляецца 
своеасаблівым аналагам створанага напярэдадні верша «Па
мяці Т.  Шаўчэнкі», пераклікаецца з ім ідэйным гучаннем і 
асноўнымі вобразамі»; «нарадзіўся як бы на адной эмацыйнай 
хвалі, у параўнанні з папярэднім аднайменным творам ён больш 
адшліфаваны» [6, с. 458]. 

Асноўныя матэрыялы перадавіц «Нашай Нівы» № 11 ад 12 (25) 
сакавіка 1909  г. былі прысвечаны памяці класіка ўкраінскай 
літаратуры. На першай старонцы пададзены партрэт з подпісам, 
у якім відавочныя шрыфтавыя акцэнты: «Украінскі песняр ТА
РАС ШЭВЧЭНКО». 

У зачыннай частцы артыкула «Тарас Шэвчэнко» азначана 
значэнне Кабзара для культуры братняга народа: «Сорак восем 
лет таму назад – 26го лютаго 1861 году – памёр чалавек, імя ка
тораго з вялікім паважаньнем успамінае цяпер уся Украйна. Гэты 
чалавек  – Тарас Шэвчэнко, найслаўнейшы с песьняроў украін
скіх, што вялікімі творамі сваімі палажыў моцны фундамент для 
ўзросту ўсяго цяперашняго украінскаго пісьменства, а за гэта 
родны край назваў яго сваім бацькам». 

Далей у «Нашай Ніве» ішло наступнае паведамленне:
«26го лютаго ў Пецербургу, як і шмат дзе па іншых местох, 

у памятку «Бацькі Тараса» украінцы зрабілі концэртвечэр. На 
вечэры прамоўцы ўспаміналі вялікіе заслугі Шэвчэнкі прад укра
інскім народам, чыталі яго творы і т. д.

Выказаць свае шчырае паважаньне вялікаму народнаму песь
няру прыйшлі і нашы беларусы і літвіны. Ад беларусоў былі: 
прэд ставіцель «Нашае Нівы» і прэдставіцелі беларускай вы
даў ніцкай суполкі «Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ». На фігуру 
Шэвчэнкі беларусы і літвіны узлажылі венкі. Венок ад імяні су
полкі з надпісам: «О, слаўны Украінчэ, сын верны народу! Прымі, 
брат, і наш беларускі прывет!» палажыў п.  Браніслаў Эпімах
Шыпілло; другі прэдставіцель суполкі, п.  Севрук, сказаў мову, 
добра малюючы адрадзэньне беларускаго народу, і прачытаў 
вершы «Памяці Шэвчэнкі», каторые напісаў наш малады паэта 
Янук Купала і каторые тутака друкуем».
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Верш «Памяці Шэвчэнкі» Янука Купалы  – гэта, па сутнасці,  
трэцяя частка публіцыстычнаінфармацыйнамастацкага трып
ціха, арганічна звязаная з папярэдняй не толькі велічальнапа
фаснай, святочнай эмоцыяй, але і пераклікаецца з імі тэкстава, 
прапануе сваю лагічную квінтэсэнцыю: 

Ад гасьцінца да гасьцінца,
Ад хаты да хаты
Звініць кобза украінцам
Аб вялікім сьвяту:
Уся чыста галасіста
Ўкрайна маладая
Свайго «бацьку» кабзарысту,
Важна ўспамінае.
Мейсцэ даў яму пачэсьне
Бедны і багаты;
Распеваюць яго песьні
«Парубкі», «дівчаты».
Эй, бо песьня кабзарысты
Ад краю да краю,
Плыве вольнарасхадзіста,
Перашкод ня знае!
Сам ён многа меў нядолі,
Крыўды, паніжэньня,
Ды не здрадзіў жэ ён волі,
Волі і сумленьня.
Дух збудзіў свайму народу
Сваім гучным словам,
Навучыў любіць свабоду,
Родны край і мову.
Яго «бацькам» ахрысціла
Памятна Украйна.
Эх! і нам будзь бацькам мілым,
Украінчэ слаўны! 
Плывучы ў даль, твая песьня
Гасьцінцам ня вузкім,
Нашла одгалас пачэсне
Ў сэрцы беларускім!

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



350

ЗША. У біябібліяграфічным слоўніку «Беларускія пісьменнікі» 
(1994, т. 3) зафіксаваны факт публікацыі 15 красавіка 1909 г. – праз 
месяц (!) пасля віленскага друку – верша «Памяці Шаўчэнкі» ва 
ўкраінскай газеце «Свобода», што выдавалася ў НьюЁрку. Але 
далей фармальнай фіксацыі справа не пайшла. Пры гэтым трэба 
аддаць належнае супрацоўнікам Інстытута літаратуры імя Янкі 
Купалы, якія рыхтавалі названае выданне і чыя ўвага закранула 
заакіянскую перыёдыку пачатку ХХ ст. 

Сёння аўтар гэтых радкоў мае ў сваім распараджэнні скана
ваныя экзэмпляры газеты «Свобода» за 1909  г. Гэта стала маг
чы мым дзякуючы дапамозе Наталіі Бондар, загадчыку аддзела 
старадрукаў і рэдкіх выданняў Нацыянальнай бібліятэкі Украіны 
імя У. І. Вярнадскага. Ёсць магчымасць дэталёва і шматаспектна 
падыйсці да гісторыі і кантэкстуальнага асвятлення названай 
Купалавай публікацыі, а таксама наступных, згаданых у гэ тым 
тэксце, што мы і плануем зрабіць у цыкле спецыяльных артыкулаў.

У 2010 г. ва Украіне была выдадзена шыкоўная кнігаальбом 
«Вернутыя шаўчэнкаўскія рарытэты» («Повернені шевченківські 
раритети») [5], якая падагульніла доўгія гады пошукавай працы, 
міжнароднай перапіскі і пагадненняў. У прадмове С. Гальчанка 
падрабязна распавёў пра драматычны лёс матэрыяльнай 
спадчыны класіка ўкраінскай літаратуры ў час Другой сусветнай 
вайны і пасляваенныя дзесяцігоддзі. 

Візуальны корпус выдання стварае найцікавейшая фота
ка пійная калекцыя: арыгінальныя гравюры, рукапісы, здымкі, 
выданні і лісты Т. Шаўчэнкі, а таксама дакументы і матэрыялы, 
вывезеныя з Украіны ў 1943 г. дырэктарам Кіеўскага домамузея 
Кабзара Андрэем Цярэшчанкам.

Апошнім прытулкам гэтага вялікага збору, які доўгі час 
лічыўся страчаным, была Украінская Вольная Акадэмія Навук 
(УВАН) у ЗША. Часткова матэрыялы былі перададзены ў 
Інстытут літаратуры імя Т.  Р.  Шаўчэнкі ў 1992–1996  гг. Самая 
каштоўная частка матэрыялаў была вернута ў Кіеў у 2006 г.

Усе дакументы і матэрыялы (усяго 265 адзінак) размеркаваны 
па раздзелах: «Тарас», «Рарытэты», «Родныя. Сябры. Паслядоўнікі. 
Даследчыкі», «Любоў і нелюбоў да паэта» і інш. Укладальнікі 
выказалі спадзяванне, што «ўвядзенне ў навуковы ўжытак усяго 
масіву калекцыі не толькі ўзбагаціць наяўную шаўчэнкіяну, 
але і падштурхне да далейшых росшукаў тых матэрыялаў, якія 
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лічацца страчанымі» 2 [5, с. 274]. Мы можам канстатаваць, што 
выказаныя спадзяванні ўжо спраўдзіліся, пры тым не толькі ў 
акрэсе нацыянальнай культуры, але і ў праекцыі на гісторыю 
беларускага пісьменства.

Для беларускай навукі сенсацыйнай публікацыяй «Вернутых 
шаўчэнкаўскіх рарытэтаў» з’яўляецца невядомы белавы аўтограф 
верша «Памяці Шаўчэнкі» (назва зафіксавана без ініцыяла «Т»), 
які ў кнізе значыцца пад №  262 (раздзел «Любоў і нелюбоў да 
паэта») [5, с. 266–267]. Пад ім рукой Я. Купалы пазначана месца 
і час напісання, які не супадае з традыцыйнай даціроўкай,  – 
Вільня, 15  лютага 1909  г. На аўтографе рэзалюцыя з подпісам 
«К исполнению дозволено», дата (26 лютага 1909 г.) і пячатка аб 
уплаце гербавага збору.

Аўтограф суправаджае невядомы раней дакумент №  261 
з афіцыйнай рэзалюцыяй. Вось яго тэкст, які, верагодна, належыць 
пяру класіка беларускай літаратуры: «Добавление к программе 
Вечера-Концерта 26 февраля 1909 г. В Зале Дворянского Собрания 
стих Янука Купала прочитает автор – Памяти Шевченка» [5, 
с. 265]. Дазвол на чытанне верша даў памочнік С.Пецярбургскага 
граданачальніка 26 лютага 1909 г., пра што сведчаць афіцыйны 
штамп, пячатка і ўласнаручны подпіс чыноўніка [5, с. 265]. 

У кнізе «Вернутыя шаўчэнкаўскія рарытэты» змешчаны 
таксама перапісаны невядома чыёй рукой другі твор з ранняй 
Купалавай шаўчэнкіяны. Пад назвай верша дата, якая таксама 
разыходзіцца з агульнапрынятай даціроўкай, – 25 лютага 1909 г.

Тут можна падвесці прамежкавую рысу пад этапам першага 
знаёмства з выданнем і зазначыць, што ў канстэксце вяртання 
шаўчэнкаўскіх рарытэтаў украінскімі калегамі зроблены сен
са цый ныя знаходкі, надзвычай каштоўныя для вывучэння 
спадчыны класіка беларускай літаратуры. Плён працы нашых 
суседзяў наглядна пераконвае ў неабходнасці пошукаў у замежных 
і айчынных архівах, сумеснай даследчыцкай дзейнасці. 

Аўстра-Венгрыя. У  1911  г. у Золачаве (укр. Золочів; цяпер 
Львоўская вобласць Украіны) была выдадзена паэтычная анталогія 
«На вечную памяць Тарасу Шаўчэнку» [4], падрыхтаваная да 
50годдзя з дня смерці Кабзара. Укладальнікам і выдаўцом кнігі 
выступіў Уладзімір Супраніўскі (укр. Валодимир Супранівський; 
1891–1964), украінскі літаратуразнаўца і перакладчык. На час 
выхаду анталогіі ён – выпускнік гімназіі і вольны слухач лекцый 
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ва ўніверсітэце – працаваў у кнігарні Навуковага Таварыства імя 
Шаўчэнкі ў Львове. У паэтычную анталогію ўвайшлі 82 вершы 
58  аўтараў. Сярод іх  – «Памяці Шаўчэнкі» Янука Купалы ў 
перакладзе на ўкраінскую мову У. Супраніўскага [4, с. 133]. 

Расійская імперыя. Адэса. У 1912 г. у Адэсе быў выдадзены 
зборнік «Вянок Т.  Шаўчэнку» [1], куды ўвайшлі вершы 
«ўкраінскіх, галіцкіх, расійскіх, беларускіх і польскіх паэтаў»  – 
усяго 135 твораў 100 аўтараў. З беларускіх праўстаўлены толькі 
Янук Купала з вершамі «Памяці Шаўчэнкі» [1, с.  237–238] і 
«Памяці Т. Шаўчэнкі» [1, с. 241–241] – пададзеныя, у адпаведнасці 
з першакрыніцай, кірыліцай і лацінкай. Акрамя таго, «Памяці 
Т.  Шаўчэнкі» [1, с.  243–244], надрукаваны ў перакладзе на 
ўкраінскую мову П. Канапацкага.

Зборнік быў выдадзены дзякуючы вядомаму бібліёграфу, 
этнографу, крытыку, перакладчыку Міхаілу Камарову (1844–1913), 
які ў кнізе выступіў таксама як аўтар прадмовы і заўваг да твораў.

У прадмове М. Камароў даў кароткую гісторыю ўкраінскай і 
рускай шаўчэнкіяны, прыгадаў сваю, падагульняльную па гэтай 
тэме, кнігу – «Т. Шаўчэнка ў літаратуры і мастацтве» (Адэса, 1903). 
Распавёў пра задуму наяўнага зборніка: сабраць, па магчымасці, 
пад адну вокладку параскіданыя па розных выданнях вершы, 
якія ўбачылі свет на працягу 70 гадоў, пачынаючы ад 1843га. 

Словы ўдзячнасці за дапамогу ў працы над выданнем М. Камароў 
адрасаваў вядомым працаўнікам таго часу на ні ве ўкра інскай 
навукі, літаратуры, мастацкага перакладу: І. Белаву са ву, У. Гнацюку, 
С.  Яфрэмаву, П.  Канапацкаму, А.  Пчылцы. Асобная падзяка 
выказана беларускім калегам: «Дзякую таксама шаноўнай рэдакцыі 
беларускай газеты «Наша ніва», што была такая ласкавая – выслала 
мне той нумар газеты і кніжку «Huślar», дзе надрукаваны беларускія 
вершы Я.  Купалы, прысвечаныя Шаўчэнку» [1, с.  ІV]. Беларускі 
складнік яшчэ раз прамільгне ў апошнім абзацы прадмовы: «...
польскія п’есы і адну беларускую, друкаваныя лацінскімі літарамі, 
зважаючы на цяжкасці чытання першатвора для ўкраінцаў, падаю 
з украінскім перакладам» [1, с. V].

У зборнік увайшлі 135  вершаў (укладальнік выкарыстоўвае 
таксама слова п’есы ў гэтым жанравым разуменні) ста аўтараў. 
Выкарыстаны храналагічны прынцып падачы тэкстаў. 
М.  Камароў адзначаў, што ў кнігу не патрапілі 46  вершаваных 
твораў, пра існаванне якіх яму вядома: «З іх 25 п’ес надрукаваны 
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ў такіх выданнях, якія я пакуль што не мог адшукаць, а рэшту 
ацэньваў як непадыходзячымі для зборніка, бо некаторыя вершы, 
пераважна галіцкія, напісаны без агляду на нашыя цэнзурныя і 
грамадскія ўмовы, іншыя залішне суб’ектыўныя, а некаторыя 
зусім няўдалыя» [1, с. ІV–V]. 

Такім чынам, толькі першы, «рэестравы» падыход пры 
рэпрэзентацыі вынікаў архіўных росшукаў па тэме прад стаў
ле насці ранняй беларускай, перадусім Купалавай, шаўчэнкіяны 
фактаграфічна сведчыць пра вядомасць і празнанне беларускай 
літаратуры пачатку ХХ  ст. у краінах Еўропы і ЗША, дзякуючы 
ўкраінскаму пасрэдніцтву. За кожным фактам публікацыйнай 
дзейнасці – свае перадумовы, кантэкст, здольныя сфакусіраваць 
даследчыцкую ўвагу, дадаць новыя ракурсы навуковага 
асэнсавання.

1 Тут і далей пры цытаванні архіўных тэкстаў захоўваецца правапіс 
арыгінала.

2 Тут і далей пераклад на беларускую мову з украінскай наш.

1. Вінок Т. Шевченкові. Із віршів українськіх, галицькіх, россійськіх, біло
руськіх і польскіх поетів. Збірка з примітками М. Комарова. – Одесса : Дру
карня Акц. ЮжноРусского Ова Печатного Дела, 1912. – 324 с.

2. Купала Я. Поўны збор твораў  : у 9 т.  / Я. Купала. – Мінск  : Маст. літ., 
1996. – Т. 2. – 342 с.

3. Kupała J. Huślar / J. Kupała. – Pieciarburh : Wyd. A. Hryniewiča, 1910. – 76 s. 
4. На вічну пам’ять Тарасови Шевченкови: (поетична антольоґія) / зібрав 

і видав [та авт. передм.] Володимир Супранівський.  – Золочів  : Накладом 
В. Супранівського та Філії Тва «Просьвіта» в Золочеві. Друк. Й. Ляндесбер
ґа, 1911. – 158 с.

5. Повернені шевченківські раритети / авт. проекту С. Гальченко; перед
мова С. Гальченка; упорядкування, наук. опис колекції, приміт. С. Гальченка, 
Н. Лисенко. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2010. – 288 с.

6. Янка Купала : Энцыкл. даведнік / БелСЭ ; рэдкал. : І. П. Шамякін (гал. 
рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1986. – 727 с.
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Ірина Валявко 
(Київ)

архіви української Діаспори  
як Джерело української та світової культури

У  статті розглядаються архівні колекції української діаспори: зокрема 
колекція україніки Бахметевського архіву Колумбійського університету та 
приватні архіви Дмитра Чижевського, що знаходяться у Німеччині. З огляду 
на цінні матеріали, що зберігаються у цих архівах, зазначається, що вони є 
вагомим джерелом не тільки української, а й світової культури загалом. Вони 
є «архівами епохи», що містить відповідний комунікативний контекст, й аку
мулюють матеріали, важливі для вивчення творчої спадщини багатьох ви
датних мислителів минулої епохи.

The archival collections of the Ukrainian diaspora, in particular the collec
tion of Ukrainian Studies of the Bakhmeteff Archives of Columbia University and 
Dmytro Chyzhevskyi private archives, situated in Germany, are considered in the 
article. Taking into consideration the value of materials, remained in these archives, 
it is noted that they are a significant source of Ukrainian culture as well as world one 
in general. They are the archives of the epoch, containing an appropriate communi
cative context and accumulating materials, important for studying of the creative 
heritage of many prominent thinkers of the past period.

Архівні колекії української діаспори, що зберігаються у різ
них куточках світу, є вагомим джерелом вітчизняної культури. 
А з огляду на листування та цінні документи, що є в архівах ба
гатьох видатних українських діячів, вони є важливими не тільки 
для української, а й для багатьох культур світу. 

Починаючи пошук українських архівних фондів за кордоном, 
дослідники першою чергою звертаються до українських архі
вів, або українських установ, при яких існують архівні колекції. 
Якщо, скажімо, розглядати з цього погляду Нью Йорк, то це, без
умовно, насамперед колекції Наукового Товариства ім. Шевченка 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



355

(НТШ) та Української Вільної Академії Наук у США (УВАН). Ці 
колекції є дійсно багатими та різноманітними. Але не варто шу
кати україніку виключно в українських архівах – слід звертати 
увагу й на інші колекції. Одна з таких цінних та цікавих україн
ських колекцій зберігається в Бахметевському архіві Колумбій
ського університету, де я мала нагоду працювати, перебуваючи 
на стипендії ім. Фулбрайта в США. Ця архівна колекція є досить 
великою та різноманітною, і  досі вона поповнюється новими 
матеріалами з архівів української діаспори. Однією з окрас цієї 
колекції є архів Юрія Володимировича Шевельова (1907–2002), 
який тривалий період (від 1954  р. до 1978  р.) був професором 
слов’янської філології Колумбійського університету. 

Це дуже цікаві і важливі для розуміння української культури 
матеріали. Однак слід зазначити, що ця колекція не є повною, бо 
частина матеріалів знаходиться в архіві УВАН. Переважно це ма
теріали, які стосуються Мистецького Українського Руху (1946–
1949), головним теоретиком і «двигуном» якого був Шерех – Ше
вельов. Розподіл архіву тривав і 2002 року вже після смерті Юрія 
Володимировича: певна частина архіву, що залишалася в нього 
вдома, пішла до УВАН, а деякі матеріали потрапили до Бахме
тевського архіву та поповнили його колекцію.

Кожен, хто працював чи працюватиме в архіві Юрія Шеве
льова, неодмінно відчує велич цієї постаті і його роль у житті 
української діаспори. Сотні листів від українських кореспонден
тів зберігаються в цьому фонді. Повний перелік їхніх прізвищ 
зайняв би декілька сторінок, тому я назву лише деяких із них 
(переважно тих, із ким Шевельов мав довготривале листування): 
Ю. БойкоБлохин, М. Ветухів, Богдан і Любомир Винарі, О. Гор
бач, А. Гумецька, С. Гурко, Я. Гурський, О. Ізарський, О. Ісачен
ко, Ю.  Лавриненко, Ю.  Луцький, Г.  Наконечна, М.  Овчаренко, 
П. Одарченко, О. Оглоблин, О. Пріцак, Н. ПолонськаВасилен
ко, Я. Розумний, Б. Рубчак, Л. Рудницький, У. Самчук, Я. Славу
тич, Ю. Соловей, У. Старосольська, Д. Чижевський, І. Шевченко 
та ін. Отже, дослідження духовного життя української діаспори 
в Америці у другій половині XX ст. неможливе без дослідження 
архіву Шевельова. Юрій Володимирович був визначним укра
їнським лінгвістом, вченим зі світовим ім’ям, і  в його архівній 
колекції зберігаються листи відомих учених та діячів мистецтва 
з усього світу. Серед його постійних кореспондентів – В. Вайн
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трауб, М.  Вольтнер, Є.  Гедройц, М.  Карпович, В.  Кипарський, 
А.  Мазон, В.  Сечкарев, Е.  Сіммонс, Б.  Унбегаун, М.  Фішбейн 
та  ін. Отже його архів становить неабияку вартість не тільки 
для української, але також і для світової культури загалом. На 
сьогодні вже відбулося часткове повернення Юрія Шевельова у 
незалежну Україну: принаймні у текстуальному плані на рівні 
його наукових праць, які виходять і досі у різних українських ви
давництвах. Але попереду ще дослідження та осмислення його 
багатогранної науковолітературної спадщини, складного життя 
науковцяемігранта і – що найважливіше – тієї ролі, яку він віді
грав в інтелектуальному житті української діаспори. І тут ніяк не 
обійтися без ґрунтовного аналізу його архівів, які ще чекають на 
своє ретельне дослідження. 

Інші два архіви, на які я б хотіла звернути увагу,  – це архів 
першого Президента УВАН в Америці, вченогогенетика і гро
мадського діяча – Михайла Олексійовича Ветухова та довголіт
ньої співробітниці УВАН, її пресового референта, геолога за фа
хом і журналістки Любові Артемівни Дражевської. Ці два архіви 
дають багато цікавого і нового з огляду на життя українських 
емігрантів у США та діяльність УВАН.

Колекція Михайла Ветухова складається із 47  коробок, до 
яких увійшли його праці, листування, чернетки робіт, ксероко
пії праць різних учених та багато іншого матеріалу. Щодо лис
тування, то серед його постійних кореспондентів  – переважно 
представники української спільноти: О.  Архімович, В.  Доро
шенко, І.  КедрінРудницький, В.  Кубійович, І.  ЛисякРудниць
кий, Ю.  Луцький, А.  Марголін, Б.  Мартос, І.  Мірчук, О.  Огло
блин, Н.  ПолонськаВасиленко, П.  Феденко, Д.  Чижевський, 
Ю. Шевельов, М. Шлемкевич, О. Шульгін, А. Яковлів та багато 
інших. Є  у  нього і кореспонденція з американськими та євро
пейськими вченими (наприклад, рrof. William Ballis, рrof. Kohn, 
рrof. Y. K. Paik, багато листів від професора F. Mosely та інших 
учених).

Коробка № 10 містить копії та оригінали деяких листів само
го Ветухова до різних осіб. Листів доволі багато. Я  назву пріз
вища лише деяких із кореспондентів, до яких писав Ветухів у 
різних справах: Л. Биковський, Г. Вернадський, Р. Я. Винничен
ко, проф.  Вілчинський, О.  Грановський, Г.  Довженко, Д.  Зай
цев, О. Зінкевич, Б. Іваницький, В. Кубійович, о. В. Кузів, П. Ку
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рінний, І.  ЛисякРудницький, А.  та  М.  Лівицькі, Ю.  Луцький, 
А. Д. і Л. А. Марголіни, Б. Мартос, І. Мірчук, О. Оглоблин, Н. По
лонськаВасиленко, О.  Семененко, Гетьман П.  Скоропадський, 
Р.  СмальСтоцький, С.  Тимошенко, К.  та  Я.  Туркало, Панас та 
Богдан Феденки, Д.  Чижевський, М.  Чубатий, М.  Шлемкевич, 
О.  Шульгін, А.  Яковлів. Наявність цих листів полегшує дослі
дження спадщини М. Ветухова, оскільки, спираючись на цей ма
теріал, іноді можна загалом простежити виникнення, розвиток 
та розв’язання проблем, які вирішував Михайло Олексійович 
як Президент УВАН, й  у такий спосіб відтворити невеличкий 
шматочок історії життя наших співвітчизників на чужині. Але 
це можна зробити лише в окремих випадках, бо повністю всіх 
листів Ветухова в архіві немає – їх треба шукати в архівних ко
лекціях його кореспондентів.

Архів Михайла Ветухова, так само як і архів Юрія Шевельо
ва, поділений на дві частини: одна частина зберігається в Бахме
тевському архіві, а друга – в УВАН, оскільки обидва вчені були 
свого часу Президентами цієї установи і зробили значний вне
сок у її становлення та розвиток (М. О. Ветухів був Президентом 
УВАН від 1951 р. до 1959 р., а Ю. В. Шевельов був на цій посаді 
у 1959–1962 та 1978–1987 роках). Отже цілком закономірно, що 
переважна більшість матеріалу обох колекцій М. Ветухова сто
сується діяльності УВАН в Америці на початку 50х років. Цей 
архів, безумовно, досить цікавий і з історичного погляду, бо дає 
нам можливість подивитися зсередини на відбудову та існуван
ня Української Академії на чужині.

Цікавою під цим кутом зору є також інша колекція – архів пані 
Дражевської – постійного співробітника УВАН від початку її за
снування в Америці і до 90х років. Любов Дражевська віддала 
багато сил і праці Академії: працювала у цій установі безперерв
но як пресовий референт (написала безліч статей українською та 
англійською мовою щодо діяльності УВАН, за що отримала нео
фіційний титул «літописця УВАН»); була асистентом редактора 
англомовних «Анналів»; співредактором кількох видань Акаде
мії (двотомника «Симон Петлюра. Статті, листи, документи», 
«Леся Українка. Хронологія життя і творчості» та  ін.); одним із 
редакторів «Новин Академії» (від 1981 p.); від 1979 року була чле
ном управи Академії. Крім того, пані Дражевська була активним 
учасником громадського життя української спільноти: брала 
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участь у науковопубліцистичних заходах громади, дописувала 
до різних українських часописів та газет (її навіть називали «лі
тописцем нашої доби»), писала радіоскрипти для українського 
відділу РадіоСвободи; була членом управи Українського Музею; 
певний час очолювала комісію Преси і Публікації і т.  і. Вся ця 
кипуча діяльність відбилася у матеріалах її колекції.

Ми часто звертаємо увагу і досліджуємо архіви лише видат
них представників тієї або тієї культури, залишаючи поза ува
гою рядових співробітників, завдяки праці яких більшою мірою 
створювались та існували всі ці установи. Вважаю такий під
хід неправильним, бо роль цих людей у відтворенні української 
культури на еміграції дуже велика. Нам треба більше уваги при
діляти мікроісторії, і цінну допомогу в цьому можуть надати ар
хіви (й особливо щоденники) менш титулованих і відомих укра
їнських діячів.

Важливим і на сьогодні ще недостатньо дослідженим є архів 
Володимира Винниченка (1880–1951), що є власністю УВАН і 
зберігається в Бахметевському архіві. У 1950х роках цей архів 
привіз із Франції Григорій Костюк, який, разом із п.  Оксаною 
Радиш та іншими співробітниками УВАН, займався його опра
цюванням. Архів В. Винниченка, до складу якого також увійшли 
особисті документи та листи його дружини Розалії Яківни Ви
нниченко, містить 140 коробок. За характером документи розпо
ділено на 9 основних груп (кожна з яких має відповідні підгрупи): 

І.  Щоденники і нотатки Володимира Винниченка та Розалії 
Винниченко.

II. Листування.
III.  Публіцистичні твори (статті, брошури, промови, декла

рації, програмові документи, відкриті листи, політичні заяви, 
спростування, чернетки тощо).

IV.  Рукописи та машинописи літературних та філософсько
соціологічних творів В. Винниченка.

V. Фотографії та фільмові стрічки.
VI.  Газети, різноманітні матеріали, що їх зберігав у себе 

В. Вин ниченко.
VII. Друковані твори.
IX.  Матеріали про життя та діяльність В.  Винниченка, що 

їх здали на збереження до архіву різні особи вже після смерті 
В. К. та Р. Я. Винниченків.
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Досить добре впорядкованою є і картотека кореспондентів, яку 
складала переважно п. Радиш. Однак, певні розділи потребують 
доопрацювання та приведення всього архіву відповідно до сучас
них вимог. До негативних моментів попереднього впорядкування 
архіву слід віднести: брак докладного опису архівної колекції (іс
нує лише загальний) та нумерації коробок, що дуже ускладнює 
роботу з архівом та видачу матеріалів; брак нумерації листів ко
респондентів В. Винниченка та його власних і чіткого визначення 
їхньої кількості (що може в подальшому привести до втрати де
яких листів із його колекції), а також доволі велику кількість не
ідентифікованих листів. Отже, на мою думку, архів потребує по
дальшого опрацювання, каталогізації та докладного дослідження.

Щодо самих матеріалів архіву, то вони доволі цікаві та різно
манітні. Більшість із них маловідомі або зовсім не відомі в Укра
їні. Серед матеріалів архіву є недруковані твори письменника, 
його чернетки, кілька варіантів переробленого тексту праць, 
уривки для вставок – усе це дає можливість побувати у «творчій 
лабораторії» митця і, так би мовити, простежити хід його думок. 
Отже, архів В.  Винниченка є чудовою базою для дослідження 
його літературнопубліцистичної спадщини та громадської ді
яльності. Крім того, на відміну від багатьох інших архівів, де збе
рігаються лише листи кореспондентів та вибіркові копії листів 
самого господаря (іноді листів господаря взагалі немає), у колек
ції В. Винниченка збережені майже всі його листи до всіх корес
пондентів. Цікавим фактом є й те, що переважна більшість цих 
листів (переважно, це другий і третій екземпляри машинопи
су, тобто копії) мають оригінальний підпис Винниченка. Отже, 
дослідникам спадщини письменника не потрібно буде робити 
важку і кропітку роботу з відшукування його листів в архівах 
кореспондентів, розташованих у різних країнах. Вони зможуть 
практично повністю дослідити спадщину В. Винниченка, послу
говуючись лише його архівом. А листування Володимира Кири
ловича є важливою і дуже цікавою складовою частиною його ар
хіву. Серед його кореспондентів – діячі культури, письменники, 
поети, громадські діячі, партійні та державні керівники різних 
рівнів: І. Багряний, І. Борщак, С. Волін, Н. Григориїв, Д. Гуменна, 
Ф. Дан, К. Данилевський, Г. Довженко, С. Драгоманов, Ю. Лав
риненко, І. Костецький, Т. Осьмачка, В. Симович, М. Скрипник, 
В. Чапленко, Є. Чикаленко, М. Шаповал та багато інших.
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Перебуваючи за програмою ім.  Фулбрайта в Америці 
2002  року, за дорученням Української Вільної Академії Наук у 
США я опрацювала Серію П2 архівної колекції В. К. Винничен
ка, тобто листи самого Володимира Кириловича до різних осіб, 
а також зробила алфавітний каталог кореспондентів, до яких він 
писав. Взагалі фонди Бахметевського архіву мають багаті та ма
лодосліджені колекції з україніки, що чекають на своє висвітлен
ня та науковий аналіз. 

Ще один цікавий приклад унікальної архівної колекції загаль
ноєвропейського значення, що зберігається вже у Німеччині, – 
архіви Дмитра  Івановича Чижевського (1894–1977)  – філософа 
та історика філософії, відомого славіста та дослідника духовної 
історії слов’ян, якого на сьогодні одностайно визнано одним із 
фундаторів історикофілософського українознавства. Він був 
цікавим мислителем та обдарованою й неординарною особис
тістю. Маємо два його великі архіви та бібліотечні колекції, що 
зберігаються в Німеччині – у м. Галле та м. Гайдельбурзі.

Архів і бібліотека в Галле. Досить тривалий період свого емі
граційного життя (1932–1945) Дмитро Чижевський викладав у 
Галльському університеті, мешкаючи в м. Галле у Східній Німеч
чині. Влітку 1945 року, напередодні вступу до Галле радянської 
армії, Д.  Чижевський поспіхом від’їжджає з міста, залишаючи 
там свою велику бібліотеку та цінний архів. Протягом певного 
часу, перебравшись до Західної Німеччини, він намагався повер
нути свій архів та бібліотеку: звертався у різні інстанції, навіть 
протестував, але це не мало позитивних наслідків. Покинувши 
цю безнадійну справу, Чижевський протягом життя вважав, що 
його архівна та бібліотечна колекції загинули. Але архів та час
тина бібліотеки вченого збереглися і знаходяться в Інституті сла
вістики Галльського університету. У 1990х роках його архів було 
пронумеровано, але, на жаль, він поки що науково не опрацьова
ний і не описаний. Архів Д. Чижевського також охоплює період 
від 1921 до 1945 років і в ньому зберігається 136 папок із різними 
матеріалами, серед яких більшість – це чернетки, рукописи, но
татки, конспекти і відбитки праць самого Д. Чижевського. Папки 
переважно розподілені за тематикою, наприклад: «Архів Фран
ке», «Чеські видання», «Українська філософія», «Коменський», 
«Логіка», «Естетика», «Сковорода», «Геґель в Росії», «Лейбніц», 
«Шіллер», «Про формалізм в етиці», «Страхов», «Штур», «Спі
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ноза», «Бакунин», «Чаадаєв», «Шевченко» тощо. В архіві зберіга
ються також відбитки праць інших учених. 

Цікавою є і система зберігання архіву Д.  Чижевського, яку 
він, напевно, виробив сам: увесь матеріал (листування, руко
писи, вирізки з газет, фотографії, відбитки тощо) зберігались 
в однотипних підвісних теках, що знаходились у невеличкій 
компактній шафі, розподіленій на кілька шухляд. Така система 
разом із пронумерованими і тематично зазначеними папками 
дозволяла Чижевському швидко знайти потрібні документи. 
Важливу складову частину архіву вченого становить його листу
вання. Серед його постійних кореспондентів цього періоду слід 
виокремити: А. Бема, Е. Бенца, С. Гессена, Р. Гуардіні, Е. Гуссерля, 
Д. Дорошенка, А. Койре, Ф. Ліба, М. Лосського, І. Мірчука, Б. Ні
колаевського, І. Огієнка, Ф. Степуна, М. Трубецького, Я. Паточку, 
П. Струве, С. Франка, М. Фасмера, П. Феденка, Г. Флоровського, 
М. Хайдеггера, Р. Якобсона, Б. Яковенко та ін. Увесь цей цікавий 
і багатющий матеріал ще чекає на ґрунтовне дослідження й ана
ліз, щоправда, вільно користуватися та досліджувати архів поки 
що неможливо, але існує план його комп’ютерного сканування 
та введення до Інтернету. 

Бібліотека та архів у Гайдельберзі. Друга бібліотека та архів 
Д. Чижевського, які він збирав від 1945 до 1977 року, знаходяться 
у м. Гайдельберзі, де Д. Чижевський прожив останні 20 років, бу
дучи директором Інституту славістики Гайдельберзького універ
ситету (1956–1967) та дійсним членом Гайдельберзької академії 
наук (від 1962 р.). Ця архівнобібліотечна колекція є власністю 
Гайдельберзького університету, оскільки після смерті вченого 
була продана донькою Д.  Чижевського Тетяною  Дмитрівною з 
метою її збереження та дослідження. На сьогодні колекція від
крита для дослідження  – всіма документами можна вільно ко
ристуватися. Бібліотека Д.  Чижевського входить до загальної 
бібліотеки Гайдельберзького університету, але її, на противагу 
від бібліотеки, що зберігається в м.  Галлє у спеціальній кімна
ті і становить, так би мовити, окрему одиницю зберігання, не 
вдасться побачити на власні очі всю загалом: книги можна лише 
замовити через електронний бібліотечний каталог. Каталогіза
ція бібліотеки поки ще не завершена: є лише її загальний опис 
і картотека для використання книг. Згідно з цим описом, біблі
отека Д. Чижевського (принаймні до жовтня 2003 р.) нарахову
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вала 14763 томи (12000 найменувань): 604 видання, які вийшли 
до 1900 року (серед них є рідкісні барочні видання, праці з емб
лематики та містики, твори Яна Амоса Коменського і література 
про нього, а також багате зібрання творів протестантських авто
рів XVII–XVIII ст.); 4291 видання зі слов’янської проблематики 
(велику частину якої становить російська тематика), які вийшли 
після 1900  року; 4847  книг із літературознавства різних країн, 
філософії, теології, мистецтва (наприклад, чудова колекція на 
тему «Обдаровані кількома художніми талантами», що стано
вить близько 70 томів), природознавства; 2460 масових видань 
та дисертацій. 

Непереборну пристрасть Д.  Чижевського до збирання кни
жок дехто вважав дивацтвом, але завдяки цьому у німецьких сла
вістів зараз є дві унікальні бібліотеки, що мають великий попит: 
як серед студентів, так і зпоміж поважних учених. Щодо архіву 
Д. Чижевського, то він зберігається у відділі рукописів і рідкісних 
видань університетської бібліотеки під шифром Heid.  Hs.3881. 
Архів, який становить 20 лінійних метрів, упорядковано, але не 
каталогізовано – є тільки його загальний опис. Він розподілений 
на 10 частин у такий спосіб: 93 документи, що відносяться до біо
графії й академічної кар’єри вченого (рубрика «А»); 780 одиниць 
рукописного і машинописного тексту («В»); близько 30000 листів 
кореспондентів Д.  Чижевського  («С»); 221  одиниця зберігання 
праць інших авторів («D»); 52 одиниці збірки газетних вирізок, 
фотографій, листівок  («Е»); 6  шухляд із окремими відбитками 
статей та рецензій самого Д. Чижевського й інших авторів і фото
копіями різних старовинних видань («F»); 25 відгуків і рекомен
дацій самого Д.  Чижевського  («G»); 36  картотек  – бібліографії, 
лексики, підбір цитат до різних тем («H»); 71 одиниця зберіган
ня фотографій, діапозитивів, мікрофільмів («I»); 4 одиниці, що 
відносяться до рубрики славістика («K»). Крім того, в архіві є не 
каталогізована колекція графіки та старовинних карт (близько 
120 одиниць зберігання), а також кілька шухляд із неідентифіко
ваними листами. 

Взагалі листування Д. Чижевського є однією з найцікавіших 
рубрик у його архіві. Серед постійних кореспондентів цього пе
ріоду слід виокремити: Ю. БойноБлохіна, М. Бубнова, О. Бург
хардта, Д. Бурлюка, Х.Г. Гадамера, Д. Герхардта, Р. Гуля, Г. Вер
надського, М.  Ветухова, В.  Зеньківського, Ю.  Іваска, В.  Ільіна, 
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Р.  Інгардена, М.  Карповича, К.  Левіта, І.  ЛисякаРудницького, 
Є. Маланюка, В. Міяковського, Л. Мюллера, Б. Ніколаєвського, 
Я. Паточку, Є. Пеленського, Р. Плетнева, О. Пріцака, В. Сечкаре
ва, Ф. Степуна, Г. Струве, М. Фасмера, П. Феденко, Г. Федотова, 
А. Флоровського, Г. Флоровського, С. Франка, Р. Якобсона та ба
гатьох інших. Враховуючи важливість архівних колекцій Д. Чи
жевського і, водночас, важкодоступність їх для багатьох учених, 
група дослідників спадщини вченого, до якої входили доктор 
В. Янцен, доктор В. Кортхаазе та автор цієї статті, підготували 
книгу «Дмитрий Иванович Чижевский. Избранное в трех томах. 
Т. 1: Материалы к биографии», яка вийшла у Москві 2007 року. 
У цій книзі, що поділена на 7 частин, опубліковані важливі доку
менти з двох архівних колекцій Д. Чижевського, серед них: авто
біографії вченого, вибрані листи, ювілейні та поминальні промо
ви, рекомендаційні листи, рецензії на його роботи, теми лекцій 
та семінарів і – що найважливіше – великий масив спогадів про 
Дмитра Чижевського, написаний видатними науковцями різних 
країн. Продовження дослідження наукової та архівної спадщи
ни вченого відбилось у збірці «Дмитро Іванович Чижевський та 
його сучасники. Листи, спогади» (Кіровоград, 2013), де також 
було опубліковано й у такий спосіб уведено до наукового обігу 
частину його архівної колекції. Слід зазначити, що архів Дмитра 
Чижевського є важливим не тільки для української культури, але 
й загалом для європейської культури.

Отже, архівні колекції видатних українських діячів, що роз
кидані у різних куточках світу, напевно, можна зарахувати до 
«архівів епохи», що містять відповідний комунікативний кон
текст, адже вони акумулюють матеріали, важливі для вивчення 
творчої спадщини багатьох видатних мислителів минулої епохи.
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Ірина Багмут 
(Київ / Сегед, Угорщина)

знаЧення навЧальної літератури  
з курсу «українська мова»  

Для піДготовки стуДентів-славістів  
сегеДського університету

Стаття присвячена навчальній літературі з курсу «Українська як інозем
на». У статті здійснено огляд видань, які створено в Інституті славістики Се
гедського університету, проаналізовано їх зміст та структуру, а також визна
чено місце цих видань у процесі підготовки студентів.

The article is dedicated to the study materials for the course Ukrainian as a Fo-
reign Language. A review of textbooks, created in the Institute of Slavic Studies of 
the University of Szeged is proposed. Their content and structure are analyzed. The 
place of these textbooks in the students training program is determined.

У  контексті посилення значення української мови в україн
ському суспільстві дедалі більше іномовців за межами України 
виявляють інтерес до вивчення української мови. На жаль, від
сутність на 27 році незалежності міжнародно визнаного держав
ного сертифіката відповідно до рівня володіння української мо
вою як іноземною свідчить не на користь України як держави, 
що дбає про популяризацію своєї мови у світі. Відтак навчання 
української мови іномовців залишається проблемою тих, хто на
вчає. А це й нестача спеціальної навчальної літератури, і часто 
відсутність у наявних виданнях сучасного світового досвіду з ви
кладання мови як іноземної, і відсутність практичного досвіду 
викладання української як іноземної в тих, хто навчає, адже до
сконале володіння мовою, знання всіх її граматичних таємниць і 
нюансів у жодному разі не значить, що ви можете навчити гово
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рити цією мовою іномовця. Мало того, у сучасному світі надзви
чайно цінують час і кошти, а для того, щоби ваш учень виявив 
належний результат за певний проміжок часу, необхідно не лише 
знати чому навчати, а ще й знати, як це ефективно робити. 

На філологічному факультеті в Інституті славістики Сегед
ського університету викладання української мови та літератури 
розпочалося 1993 року. З 2006 року викладання української мови 
як іноземної триває в контексті славістичних студій як окрема 
спеціальність за бакалаврською і магістерською програмами. 
Угорські студенти мають змогу вивчати українську мову не лише 
як основну спеціальність, а також як додаткову спеціалізацію і 
другу слов’янську мову. Більшість студентів Інституту славіс
тики, які обрали українську мову як спеціальність за бакалавр
ською програмою, вивчають її «з нуля» і за шість академічних 
семестрів отримують знання на рівні В 2.

Навчальний курс «Українська мова» об’єднує декілька теоре
тичних і практичних дисциплін. Так, українська для іномовців у 
Сегедському університеті складається з «Практичної граматики 
української мови», «Мовної практики», «Читання та розуміння 
тексту», «Сучасної української мови», а  також різноманітних 
спецкурсів з української мови, спрямованих на формування та 
розвиток комунікативних компетенцій.

Під час навчання угорських студентів української мови ви
никла нагальна потреба в навчальній літературі з української 
як іноземної. Тож упродовж останніх восьми років в Інституті 
славістики пройшли апробацію та вийшли друком декілька на
вчальних матеріалів з курсу «Українська мова як іноземна». Ме
тою пропонованої статті є огляд навчальних видань, які було 
створено в Інституті славістики Сегедського університету.

Навчальна література для початківців – це комплект із трьох ви
дань, об’єднаних назвою «Сходинка 1»: підручник, робочий зошит 
та аудіоматеріал. В  основі підручника  [4] узагальнені вимоги до 
знання іноземної мови, зокрема граматики й комунікації, диферен
ційовані за мовними рівнями відповідно до рекомендацій іспиту 
ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern 
Languages) [8]. Пропонований підручник є двомовним. Складаєть
ся з 12 уроків і містить країнознавчу та лінгвістичну інформацію. 

Видання подає теоретичний матеріал угорською мовою та озна
йомлює студентів з лінгвістичною термінологією українською.
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У підручнику, окрім теоретичної частини, уміщено практич
ний матеріал: двомовні комунікативні моделі й лексика, діалоги 
й тексти, а  також завдання та словник до кожного уроку. Під
ручник ознайомлює читача не лише з українською фонетикою та 
морфологією, а також дає уявлення про традиції повсякденного 
спілкування, містить інформацію про особливості суспільного 
життя сучасної України. 

Робочий зошит  [1]  – одномовний. Він охоплює завдання з 
каліграфії, орфоепії, орфографії, лексики, граматики та мовної 
практики. 

Завдання спрямовані на засвоєння базових комунікативних 
моделей і розвиток комунікативних компетенцій тих, хто тільки 
почав вивчати українську мову.

Вправи можна використовувати на заняттях як додатковий до 
підручника практичний матеріал, для домашньої роботи, а  та
кож для самостійної роботи студентів. 

Аудіоматеріал  [3] містить озвучені слова й вислови з теоре
тичної частини підручника, а також діалоги й тексти з практич
ної. Важливо, що запис зроблено на студії звукозапису, тому 
звучання якісне, чисте, наявний додатковий фон, що відповідає 
контексту розмови. Аудіоматеріал значно полегшує роботу сту
дентів над вимовою окремих звуків, фраз та над інтонацією.

Базовий курс української мови на сьогодні представле
ний лише підручником «Сходинка 2. Українська мова: базовий 
курс»  [2]. Це одномовне видання поєднує теоретичний і прак
тичний матеріал з курсу «Практична граматика української 
мови». Пропонований підручник розрахований на студентів, які 
засвоїли українську мову на початковому рівні, і у 35ти заняттях 
містить базовий курс з української граматики (рівень А 2). 

У підручнику теоретичний і практичний матеріали представ
лені граматичними, правописними, словотвірними, лексикосе
мантичними, комунікативними блоками. Основний акцент зро
блено на засвоєнні комунікативних компетенцій студентів.

Значну увагу приділено повторенню та закріпленню грама
тичного матеріалу, вивченого на початковому рівні.

Підручник має структуру робочого зошита, що покращує 
сприйняття нової інформації студентами та полегшує їхню ро
боту над завданнями.
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Людині, яка володіє українською мовою з дитинства, не по
трібно спеціально вчитися вести бесіду чи писати листа. Звичай
но, певні орфографічні та стилістичні норми їй доведеться за
своїти, однак мовленнєва база в неї вже сформована. Інакше з 
тими, хто вивчає іноземну мову. У цьому випадку не достатньо 
засвоїти граматичні норми та накопичити словникову базу. Для 
того, аби бути задіяним у комунікації, а значить, сприймати, ро
зуміти й розмовляти, потрібно володіти певними мовленнєвими 
навичками, а тому потрібен текст.

Використання тексту як складової навчання української мови 
дозволяє вирішити одразу декілька завдань: ознайомити читача 
із сучасними тенденціями в українському суспільстві, зрозумі
ти питання, які турбують це суспільство, сформулювати власну 
думку щодо висвітленої проблеми; ознайомитися з мовленнєви
ми засобами для вираження тієї чи іншої думки, засвоїти певну 
лексику і мовні кліше, стійкі вирази й ідіомні утворення. Вивчен
ня мовних кліше та стійких лексичних зворотів (комунікативних 
моделей, «шматків мови») має надзвичайно важливе значення 
в роботі з текстом, бо часто студенти, які вивчають українську 
мову, відверто калькують звороти і вирази, типові для рідної 
мови, особливо під час обговорення проблем, що вимагають по
будови складних речень. 

З  лінгводидактичного погляду, текст дає змогу розробити 
низку завдань, які сприятимуть розвитку усних мовленнєвих 
умінь. Вивчення українського менталітету і змога порівнювати 
його з іншими уможливить формування стійкого інтересу і слу
гуватиме потужним стимулом для удосконалення мовних і мов
леннєвих навичок.

Для курсу «Читання і розуміння тексту» було створено підруч
ник «Українська мова: адаптовані тексти для читання» [5]. Під час 
створення підручника використано «Загальноєвропейські реко
мендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінка» (Common 
European Framework of Reference – CEFR)  [7], опубліковані Радою 
Європи 1996  року, де автентичні тексти поставлено в центр на
вчання. Загальна мовна рамка Ради Європи передбачає, що автен
тичними текстами, узятих з різних контекстів, можна створити 
цілісне уявлення про комунікацію людей у певному суспільстві.

Якщо на початковому етапі вивчення української мови ви
користовують «штучні» тексти, створювані відповідно до рів
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ня знань і тематики, то в умовах, коли студенти володіють 
певним словниковим запасом і граматичними знаннями  – рі
вень В  1 і вище, доцільно використовувати автентичні тексти. 
Такі тексти сприяють міцнішому засвоєнню соціокультурної  
інформації. 

Важливе значення має зміст текстів. Немає потреби, щоб те
матика текстів відповідала лексикорозмовним темам, які вивча
ють на конкретному етапі. Це актуально на початковому етапі 
вивчення мови. Надалі, зі збільшенням обсягу мовного матері
алу, виникає змога для різних тематичних комбінацій, за яких в 
одному тексті поєднано лексику різних тем. Обов’язково в тексті 
мають бути незнайомі слова, значення яких можливо встанови
ти контекстуально, на підставі словотвірного аналізу, за схожіс
тю українського слова з рідним або ж за словником. 

У пропонованому підручнику оригінальні тексти різних сти
лів і жанрів адаптовано до рівнів В 1–В 2. Текстовим матеріалом 
охоплено різні теми, актуальні проблеми, що дає змогу засвоїти 
необхідний лексичний мінімум.

До кожного тексту подано двомовний словник, а також слов
ник синонімів та мовних варіантів. Для перевірки розуміння 
прочитаного за змістом кожного тексту складено питання.

Вивчаючи текст, студенти мимоволі збагачують свій культур
ний багаж, отримують уявлення про сторони життя людей різ
них епох і культур, вчаться порівнювати, логічно мислити, від
стоювати власну думку тощо. Водночас, і це найголовніше, вони 
збагачують своє усне і писемне мовлення.

Розвиток зв’язного мовлення асоціюється з умінням адек
ватно сприймати, створювати, відтворювати тексти, які є необ
хідними для повноцінного спілкування. А це і вивчення правил 
ведення діалогу, полеміки, дискусії, комунікація відповідно до 
стилю і жанру.

Досвід роботи з іноземними студентами, які вивчають укра
їнську, дав змогу сформувати до тексту як навчального матеріалу 
такі вимоги:

– тексти повинні бути цікаві; 
– яскрава фабула тексту;
– емоційність і образність викладу;
–  актуальність, тематична близькість життєвому досвіду та 

інтересам читача; 
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–  текст повинен бути репрезентативним для україномовної 
культури; 

– текст повинен містити полемічні моменти з метою створен
ня дискусії, 

– текст повинен містити потенціал для різноманітних мовних 
і мовленнєвих трансформацій; 

– мовна доступність тексту. 
Під час читання автентичного тексту студент не розуміє зна

чення багатьох слів, словосполучень і мусить часто звертатися до 
словника, що втомлює і ускладнює читання. Аби уникнути цього, 
потрібно обирати тексти відповідно до рівня знань і проводити 
підготовчу роботу з метою зацікавлення текстовим матеріалом. 

Адаптація  – це пристосування тексту до рівня компетенції 
реципієнта, тобто створення такого тексту, який читач зможе 
сприйняти без сторонньої допомоги [6]. Адаптація передусім по
лягає у спрощенні тексту як формально, так і змістовно. Так, спе
ціальну лексику варто замінювати на загальномовну, норматив
ну, а ту, що залишається, пояснювати в тексті або ж у примітках 
до нього. Відтак спрощуються складні синтаксичні структури, 
зменшується обсяг речення. Адаптація художнього тексту – це 
також спрощення образної системи, національноспецифічних 
понять. Її часто використовують для ознайомлення зі складним 
літературним матеріалом. У такий спосіб іномовний текст стає 
доступнішим для читача, який ще не володіє досконало мовою. 

Вивчення української мови на матеріалі автентичного тексту 
дає змогу вивчати мову на глибшому рівні смислів, посилити мо
тивацію вивчення мови, емоційно, особистісно залучати читача 
до процесу читання, що є передумовою для запуску механізмів 
породження ініціативного мовлення  – говоріння і письма, дає 
змогу виявити й усвідомити міжкультурні відмінності. За до
помогою тексту можна ознайомити як з культурою, історією, 
стереотипами поведінки, процесами, які відбуваються в сус
пільстві, так і його використовувати як матеріал для роботи над 
розвитком комунікативних навичок і формування мовленнєвої 
компетенції. Саме зміст тексту приховує в собі величезний по
тенціал для позитивної мотивації та прагнення самостійного ви
вчення і читання українською.

Однак вищерепрезентована література не задовольняє всіх 
навчальних потреб, проте забезпечує системність і послідовність 
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у вивченні української як іноземної студентамиславістами, які 
навчаються за бакалаврською програмою в Сегедському універ
ситеті. Нині в Інституті славістики триває апробація робочого 
зошита із завданнями за підручником для читання, що має бути 
виданий у недалекій перспективі, а  також триває робота над 
створенням комплекту навчальних матеріалів «Сходинка 3».

1.  Багмут  І. Сходинка  1. Українська мова для початківців: робочий зо
шит / І. Багмут. – Szeged : JATEPress, 2017. – 233 с. 

2. Багмут І. Сходинка 2. Українська мова: базовий курс : підруч. [для сту
дентівславістів] / І. Багмут, В. Штефуца. – Szeged : JATEPress, 2012. – 245 с.

3. Багмут І. Сходинка 1. Українська мова для початківців : аудіоматеріал / 
І. Багмут, В. Штефуца. – Szeged : JATEPress, 2010. – (у 2х CD).

4. Багмут І. Сходинка 1. Українська мова для початківців  : підруч. [для 
студентівславістів] / І. Багмут, В. Штефуца. – Szeged : JATEPress, 2010. – 230 с.

5. Багмут І. Українська мова: адаптовані тексти для читання : підруч. [для 
студентівславістів] / І. Багмут, В. Штефуца. – Szeged : JATEPress, 2011. – 250 с. 

6. Захарова В. Н. Адаптация [Електронний ресурс] / В. Н. Захарова. – Ре
жим доступу : http://rendering.com.ua/article.php/text_processing.

7.  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.
int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_en.pdf.

8. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecl.hu.
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Тетяна Антонюк 
(Київ)

віДДіл зарубіжної україніки національної 
бібліотеки україни імені в. і. вернаДського  

як осереДок збереження і популяризації 
культурного та наукового наДбання 

світового українства

У статті проаналізовано діяльність відділу зарубіжної україніки Інститу
ту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.  І. Вернадського 
(ВЗУ ІК НБУВ), головною функцією якого є збереження, аналіз та популяри
зація культурного й наукового надбання світового українства. Акцентовано 
увагу на формуванні баз даних книжкових і періодичних видань, розкритті 
змісту документів фонду зарубіжної україніки, висвітленні книжкової куль
тури діаспори як інтегральної складової культури України.

The activity of the Department of Foreign Ukrainian Studies of the Biblio
graphy Institute of Vernadsky National Library of Ukraine is analysed in the article. 
The Department main function consists in the preservation, analysis and popula
rization of the cultural and scientific heritage of world Ukrainians. Аttention is 
focused on the formation of databases of books and periodicals, revealing of the 
content of the documents of Foreign Ukrainian Studies Fund, the illustration of the 
diaspora book culture as an integral part of Ukrainian culture.

Відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства Націо
нальної бібліотеки України імені В.  І.  Вернадського (далі  – 
ВЗУ ІК НБУВ) утворено у вересні 1991 року. У структурі НБУВ 
він є важливим підрозділом, що забезпечує інтеграцію інтелек
туальних здобутків світового українства в українське суспіль
ство шляхом збору, збереження, дослідження та популяризації 
знань про Україну з величезної спадщини українців діаспори. 
Вагомою є роль відділу в підтримуванні зв’язків з діаспорою, ор
ганізації заходів, основним питанням яких є закордонне україн
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ство та його внесок у наукову, культурну скарбницю українства, 
боротьбу за Українську державу.

Історія відділу розпочалася у вересні 1991 року. За 27 років у 
своєму розвитку ВЗУ подолав два етапи, змінив місце розташу
вання та досягнув вагомих результатів, доклавши чимало зусиль 
до реалізації загальної концепції підготовки Українського бібліо
графічного репертуару (УБР), розробленої НБУВ [3, с. 1–13]. Пер
ший період історії ВЗУ припадає на 1991–2003 роки, коли в осно
вному сформувався фонд діаспорних видань, було розроблено 
основні принципи функціонування відділу, створено й удоско
налено нормативні документи, які регулюють його роботу. По
повнення фонду за цей час відбувалося різними способами: ку
півля, подарунки, передплата, книгообмін. Переважна кількість 
літератури надійшла як дари від приватних осіб та інституцій. 

Другий етап діяльності відділу – з 2003 року до сьогодення. 
Колекція видань реабілітованих авторів, яка складала понад 
15 тис. одиниць колишнього спецфонду й становила майже по
ловину фонду ВЗУ, здебільшого залишилася в книгосховищі бі
бліотеки. Отже, з  2003  року у  ВЗУ зберігаються видання пере
важно зарубіжної україніки.

Фонд відділу зарубіжної україніки комплектувався оригі
нальними працями авторівукраїнців діаспори, а також творами 
про Україну, написаними іноземними мовами, виданими поза її 
межами. Призначенням фонду з моменту його створення було 
надати читачам якомога повнішу інформацію про різні аспек
ти життя діаспори (суспільнополітичне, культурне, релігійне, 
мистецьке тощо), розкрити роль українства у світовій культурі, 
показати життя українського слова, української думки у світо
вому співтоваристві. У ВЗУ зберігається наукова продукція най
більших закордонних наукових українознавчих центрів, таких 
як Українська вільна академія наук у США, Канадський інсти
тут українських студій Альбертського університету, Українські 
наукові інститути Гарвардського й Торонтського університетів, 
Наукове товариство імені Шевченка, Український вільний уні
верситет у Празі, Мюнхені та ін.

На момент створення відділу зарубіжної україніки у вересні 
1991 року його фонд нараховував близько 1500 книг і 4300 но
мерів журналів. У  1997  році фонд відділу становив близько 
6  тис.  книг (4445  назв, з  них 3840  – українською і 605  іншими 
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мовами) та 6  тис. примірників (у  неповних комплектах) періо
дичних видань (263  назви, крім газет, які з початку 90х  років 
ХХ ст. було вилучено й передано на зберігання до відділу газет
них фондів). З 263 назв часописів 228 були видані українською, 
а 35 – іншими мовами. Щодо книжкових видань, то це були кни
ги колишнього спецфонду, до 1991  року доступного вузькому 
колу користувачів.

Увесь час функціонування відділу здійснювалося доукомп
лектування фонду. Значна кількість важливих творів з історії 
України та з інших галузей знань, невідомих раніше для читачів 
в Україні, постійно надходила до відділу. Певні масиви видань 
зберігаються у складі окремих колекцій. Однією з таких колекцій 
відділу є фонд бібліотеки Українського Народного Дому (далі – 
УНД) в Торонто (Канада), організованої в 1918 році й подарова
ної в середині 1990х років НБУВ. Ця колекція упродовж ХХ ст. 
комплектувалася українознавчими виданнями. Колекція УНД 
нараховує 3962 одиниці зберігання (далі – од. зб.) і складається з 
книжкових видань та періодики. Серед них багато раритетних і 
рідкісних видань, тих, що були відсутні у фонді ВЗУ. 

У фонді відділу зберігається колекція Ярослава Рудницького, 
яка присвячена переважно дослідженню української мови, сла
вістики загалом та канадської україніки. 

Підручний фонд відділу  – книги, які видавалися в Україні і 
за кордоном та допомагають вивчати й досліджувати зарубіжну 
україніку, переважно суспільнополітичного змісту.

Періодичні видання (часописи) ВЗУ надруковані в різних ку
точках світу. До їх загальної кількості входять журнали, надру
ковані як у діаспорі, так і в Україні в 1920х–1930х роках ХХ ст. 

Загалом на січень 2019 року у відділі зберігається 35 102 до
кументи. Книжкові видання становлять близько 17  000 од.  зб., 
періодичні видання нараховують 472 назви, понад 18 000 од. зб. 
Книжковий фонд складається з окремих книжкових видань, 
книжок з колекції УНД, колекції Ярослава Рудницького, підруч
ного фонду. 

Переважна частина фонду ВЗУ – це друкована продукція гу
манітарного профілю: з  історії, філософії, релігієзнавства, мо
вознавства, економіки, художньої літератури тощо. Природничі 
та технічні науки представлені значно меншою кількістю видань. 
Більшість видань побачили світ у 40–90х роках ХХ ст. Приблиз
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но 10  % фонду становлять дореволюційні видання та видання 
20–30х років ХХ ст. Майже 30 % одиниць зберігання – це видан
ня іноземними мовами.

Безпосередньо комплектування ВЗУ здійснює Відділ комп
лексного формування бібліотечних фондів. Співробітники ВЗУ 
сприяють надходженню нових документів до НБУВ через роз
виток налагоджених і встановлення нових зв’язків з науково
освітніми осередками діаспори в країнах далекого і близького 
зарубіжжя. Література, що надходить до ВЗУ від приватних осіб 
з діаспори, які персонально або через своїх рідних і знайомих 
передають книги, відправляється до Відділу комплексного фор
мування бібліотечних фондів НБУВ та до Відділу бібліотечно
бібліографічного опрацювання документів і після відповідного 
бібліотечнобібліографічного опрацювання надходить до фондів 
відділу. 

ВЗУ як локальний підрозділфондоутримувач прагне макси
мально залучати читачів до вивчення фондів, якісно їх обслу
говувати, надавати інформаційні послуги (консультації, усні і 
письмові довідки). 

З відкриттям відділу у 1991 році наукова та освітня громад
ськість досить активно вивчала фонди відділу. Адже багато років 
заборон на зарубіжну україніку викликали в читачів бажання ді
знатися про її зміст, мотивували на осягнення таких термінів, як 
«українознавство», «українська діаспора». Протягом 1992  року 
новоутворений читальний зал відвідало близько 10 тисяч чита
чів, а за подальші п’ять років – понад 35 тис. [2, с. 39.]. З часом, 
коли відкритість і доступність інформації стала повсякденною 
нормою життя суспільства, а також зі створенням електронних 
каталогів та розширенням можливостей електронних ресурсів 
як НБУВ, так і інших бібліотек та установ, кількість читачів у чи
тальному залі зменшилася. Протягом 2015 року читальний зал 
відвідали 2325 читачів, а із січня по червень 2016 року – 1044 чи
тачі. У січні – червні 2016 року користувачам за їх вимогами ви
дано 4882 од. зб. книжкових і періодичних видань. У 2017 році 
читальний зал відділу відвідало 1423 користувачі, яким було ви
дано 8000 примірників документів, із них 6000 од. зб. – це літера
тура, видана в діаспорі, 1200 од. зб. – з підручного фонду, 800 до
кументів для оформлення виставок. У 2018 році читальну залу 
відділу відвідав 1091 читач.
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Водночас зростає кількість дистанційних користувачів НБУВ, 
у тому числі й відділу зарубіжної україніки. З 2012 року по липень 
2016 року за інформацією до електронної бази ВЗУ звернулося 
20 569 користувачів, котрі зафіксували 256 193 інформаційні за
пити. Географія дистанційних користувачів така: 90 % усіх звер
нень до фондів ВЗУ зафіксовано з України; 10 % звернень при
падає на користувачів з усіх куточків світу. До першого десятка 
країн, користувачі яких зверталися із запитами до електронної 
бази відділу, входять Росія, США, Канада, Польща, Білорусь, Ве
лика Британія, Німеччина, Естонія, Литва, Угорщина. 

Електронний каталог відділу зарубіжної україніки НБУВ 
(UZK) являє собою каталог книжкових видань, що дає змогу ко
ристувачам швидко зорієнтуватися в наявності необхідного для 
опрацювання видання. На грудень 2018 року в цій базі описано 
10059 книжок кирилицею та латиницею, опубліковано на сайті 
НБУВ і доступно користувачам 6616 книжок кирилицею (укра
їнською мовою). У 2003 році створено іміджкаталоги відділу за
рубіжної україніки. Це відскановані карткові каталоги на фонд 
відділу: алфавітний книжкових і періодичних видань, у  тому 
числі й видань латинським шрифтом; алфавітний і систематич
ний каталоги колекцій (Українського Народного Дому і Яросла
ва Рудницького); картотека персоналій. 

Співробітники продовжують працювати над занесенням до 
електронного каталогу нових книжкових видань із фондів від
ділу. Станом на червень 2018  р. описано книг (разом з описа
ними латиницею)  – понад 3000  од.  зб. Формується також ка
талог періо дичних видань відділу. На грудень 2018 р. описів 
журнальних статей набрано 40 890. Як результат укладання 
бібліографічного покажчика «Українська канадіана: до 125річ
чя першого поселення українців у Канаді: науководопоміж
ний покажчик»  – паперовий і електронний варіант (укладачі: 
с.  н.  с.  Н.  Г.  Солонська та провідний бібліотекар Г.  О.  Борисо
вич), створено електронний каталог  – «Українська канадіана», 
який на грудень 2018 року становить 1929 описів од. зб. Загалом 
електронні каталоги відділу зарубіжної україніки сумарно ста
новлять 52 878 описів книг і статей. 

Відділ завершив роботу з підготовки науководопоміжного 
метабібліографічного покажчика «Бібліографічні джерела зару
біжної україніки» (укладач: м. н. с. В. В. Березкіна), який попов
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нить електронні ресурси фонду зарубіжної україніки новою ба
зою «Бібліографія зарубіжної україніки» (772 описи документів). 

До 2016  року пріоритет у науковому опрацюванні фон
ду віддавався вивченню зарубіжної україномовної книги: на
укової, освітньої, художньої та різних галузей знань, це понад 
11 тис. од. зб. Важливим завданням найближчої перспективи є 
опис, а в подальшому вивчення й розкриття українознавчої літе
ратури іноземними мовами, якої у фонді нараховується близько 
5 тис. од. зб. І таку роботу вже розпочато.

Отже, ВЗУ ІК НБУВ здійснює систематичний поточний і ре
троспективний облік зарубіжної україніки, роботу над бібліогра
фією української книги в еміграції. Ми налагодили реальні дієві 
зв’язки та співробітництво зі створеними в Україні науковими й 
громадськими інституціями, які займаються дослідженням діа
спори та співпрацюють з нею. До таких установ належать: Центр 
дослідження історії української еміграції та діаспори Київсько
го університету імені Бориса Грінченка (координатор Олена Гу
менюк); Бібліотека ім.  О.  Ольжича (директор Олександр Куче
рук); Інститут досліджень української діаспори (Institute for the 
Ukrainian Diaspora Studies) Національного університету «Ост
розька академія» (директор Алла Атаманенко); Центральний 
державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) (директор Ірина 
Мага); Музей української діаспори (завідувач Оксана Підсуха); 
кафедра історії світового українства історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(в.  о.  завідувача Володимир Сергійчук) та  ін. Координація зу
силь установ, що займаються вивченням діаспори та співпрацею 
з нею, на нашу думку, сприятиме підвищенню результативності 
роботи всіх суб’єктів взаємодії в реалізації завдань із вивчення 
та пропаганди надбань наших співвітчизників за кордоном, ак
тивізуватиме наукову, науковоорганізаційну та інформаційно
бібліотечну роботу відділу.

Звертаємо увагу на посилення науководослідної діяльності 
відділу в галузі зарубіжної україніки, українського книгознав
ства, українознавства, книжкової культури української діаспо
ри на основі вивчення та пропаганди фондів НБУВ. Пріоритет 
залишається за дослідженнями, що пов’язані з профілем ВЗУ 
та основними напрямами діяльності Інституту книгознавства 
НБУВ. Колектив відділу здійснює подальшу розробку основних 
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напрямів формування бібліографічних баз даних (далі  – ББД) 
українських книжкових і періодичних видань діаспори. Особ
ливу увагу приділяємо популяризації книжкових, періодичних 
видань, творів української літератури, наукових українознав
чих праць, навчальних видань шляхом підготовки монографій, 
статей, друкованих каталогів і покажчиків. Створюємо численні 
електронні публікації та виставки; організовуємо та проводимо 
презентації традиційних книжкових виставок, що сприяє фор
муванню об’єктивного розуміння історії України і ролі діаспори 
в становленні та розвитку сучасної держави Україна. 

Науководослідна робота співробітників ВЗУ тісно пов’язана 
з участю в наукових конференціях, присвячених актуальним пи
танням бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознав
ства. Результати своїх досліджень співробітники оприлюдню
ють на щорічних міжнародних конференціях, які відбуваються 
в стінах НБУВ та в інших наукових установах. Результати до
сліджень – це опрацювання фонду ВЗУ, наукові розвідки в галу
зі українознавства, історії культури, історії української діаспо
ри, висвітлення різних аспектів діяльності українців в еміграції 
тощо. У поточному 2018 році, співробітники відділу взяли актив
ну участь у різного рівня наукових конференціях: міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних. Цей напрям діяльності забезпечує 
системне розкриття фондів, їх пропаганду. Мова про наукові кон
ференції, які присвячені дослідженню різних аспектів життя діа
спори та співпраці між українцями в світі, котрі свідчать про зна
чне зацікавлення представників різних наукових галузей цими 
проблемами. На таких конференціях зазвичай присутні вчені з 
України й діаспори, що дає змогу налагодити зв’язки і співпрацю. 

Пріоритетом найближчої перспективи є посилення участі 
наукових співробітників відділу в конференціях зарубіжжя, що 
сприятиме розширенню контактів із закордонними центрами 
діаспори та підтриманню наукових контактів з іншими україн
ськими науковими установами за межами України. Плануються 
аналітичні дослідження видавничої діяльності основних науко
вих центрів української діаспори: Української вільної академії 
наук у США й Канаді, Наукового товариства ім.  Тараса Шев
ченка, Канадського інституту українських студій, Українського 
наукового інституту Гарвардського університету, Українського 
вільного університету, Українського технічногосподарського 
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інституту, вихідним пунктом яких стануть існуючі бібліографії 
їхньої книжкової та журнальної продукції.

Актуальним напрямом наукових досліджень працівників ВЗУ 
є вивчення історії книжкової культури України. Співробітники 
відділу підготували розділи «Навчальна книжка в українському 
зарубіжжі: традиційне і модерне» (доктор історичних наук Т. Ан
тонюк) та «Книжкова культура української діаспори повоєнного 
періоду в Європі (1945–1960): інтелектуальне середовище, мис
тецькі об’єднання, постаті» (кандидат філологічних наук О. Су
пронюк) для колективної монографії «Історія книжкової куль
тури України». У розділі про навчальну книжку в українському 
зарубіжжі здійснено аналіз процесу видання навчальної книги в 
країнах розселення українців, особливостей змісту і оформлен
ня, ролі навчальної книги в збереженні й розвитку національної 
ідентичності молодого покоління українців діаспори та значення 
для розбудови держави Україна. Значну увагу приділено тради
ційним підходам до змісту освітньої книги діаспори до 1991 року 
й розкриттю особливостей підручників діаспори, виданих після 
1991 року. Підготовка розділів колективної монографії вимагає 
ретельного вивчення фондів, виявлення навчальної книги, до
слідження її історії, центрів видання, а  також видань, що сто
суються історії книжкової культури діаспори, інституцій та ви
давців, котрі займалися виданням української книги в країнах 
проживання.

У фондах відділу виявлено багато навчальної книги з різних 
галузей знань для учнів різного віку, а також для недільних шкіл, 
самостійного навчання та для студентів вищих шкіл. 

У розділі про книжкову культуру української діаспори пово
єнного періоду розкрито особливу роль еміграції у збереженні й 
піднесенні на новий рівень багатьох культурних надбань україн
ського народу, зокрема книговидання та книгорозповсюдження. 
Приділено увагу зокрема книговидавничій діяльності товариств 
українців у німецьких та австрійських таборах для полонених; 
мистецькому українському руху: дискусійним збірникам та аль
манахам (Німеччина, Австрія); виданням ньюйоркської групи 
та інших українських творчих об’єднань і асоціацій у США; роз
виткові видавничої справи в період протистояння двох систем – 
вільного світу й тоталітаризму (українські видавництва та їх ви
дання у США та Європі).
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Підготовка наукових статей і публікації у фахових виданнях – 
це ще один пріоритет співробітників відділу. За останні три роки 
науковці ВЗУ, на основі вивчення фонду, підготували десятки 
статей, більшість із них опубліковані у вітчизняних фахових 
виданнях. 

Відділ невтомно працює над поширенням знання про укра
їнську діаспору, систематично створює виставкові експозиції, 
пов’язані з певними подіями й річницями, які дають змогу глиб
ше ознайомитися з життям та діяльністю зарубіжних українців. 
Ця робота представлена на сайті відділу і НБУВ. У 2016–2018 ро
ках у читальній залі ВЗУ експонувалися такі книжкові і журналь
ні експозиції: «Творчість Віри Вовк (До 90річчя з дня народжен
ня)»; «Софія Русова  – педагог, прозаїк, літературознавець (До 
160річчя з дня народження)»; «Видання діаспори, присвячені 
І. Франкові з нагоди 160річниці від дня народження славетно
го Каменяра»; «Книжки і картини Емми Андієвської, з  нагоди 
85річчя мисткині»; «Виставка книжкових та періодичних видань 
до Всеукраїнського дня вишиванки»; «Іван Огієнко (Митрополит 
Іларіон (1882–1972). До 135річчя від дня народження»; «Наукові 
публікації співробітників Відділу зарубіжної україніки НБУВ: до 
25річчя заснування Відділу»; «Українська діаспора в досліджен
нях вітчизняних і зарубіжних науковців»; «Книга буття україн
ського народу як осмислення української історії (До 200річчя з 
дня народження Миколи Костомарова)»; «Українській повстан
ській армії (УПА) – 75!»; «Джерела вивчення української мови за 
фондами ВЗУ (До дня української писемності та мови)»; «Україн
ська революція 1917–1921 рр. за документами ВЗУ (До сторіччя 
подій)»; «Книга буття українського народу як осмислення укра
їнської історії (До 200річчя з дня народження М.  Костомаро
ва)»; «Роль Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ) у фор
муванні та розвитку української науки»; «Українська революція 
1917–1921 рр. за документами ВЗУ (До сторіччя подій)»; «Яр Сла
вутич – 100 років від дня народження (1918–2011)»; «ІV Універ
сал Української Центральної Ради: 100 років від дня прийняття»; 
«100 років пам’яті Героїв Крут»; «Наталена Королева – 130 років 
від дня народження (1888–1966)»; «Українська Держава Павла 
Скоропадського за документами фонду ВЗУ»; «Ігор Костецький 
(1913–1983) – феномен українства у світі»; «Ігор Качуровський – 
100 років від дня народження (1918–2013)»; «Підготовка книж
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кової виставки до 100ліття з дня створення Західноукраїнської 
Народної Республіки і 155ліття від дня народження Євгена Пе
трушевича»; «Юрій Шевельов  – 110  років від дня народження 
(1908–2002)»; «УНР доби Директорії за документами відділу за
рубіжної україніки: 100 років від дня утворення» та інші. 

На сайті ВЗУ розміщено електронні виставки «Українська ка
надіана (до 125річчя першого поселення українців у Канаді)»; 
«Федерації Канади  – 150»; «Наукова періодика у фондах ВЗУ»; 
«Дитяча книга української діаспори (До Міжнародного дня за
хисту дітей)»; «Навчальна книга українського зарубіжжя за до
кументами фонду ВЗУ (До Дня знань)» [1].

Відділ активний в організації зустрічей з науковцями, які пра
цюють над важливими українознавчими проблемами. У березні 
2016  року дослідник української спадщини Афону С.  Шумило 
в читальній залі відділу зарубіжної україніки прочитав лекцію 
«Українська спадщина Афону», презентував власні видання і на
уковий альманах «Афонська спадщина»; у вересні 2016 року з на
годи 25річного ювілею ВЗУ відбувся круглий стіл, який об’єднав 
усіх зацікавлених у питаннях закордонного українства та украї
нознавства; у січні 2017 року проведено лекціюпрезентацію Ди
ректора Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні 
(МІАСУ), головного редактора наукового альманаху «Афонська 
спадщина» С. Шумила «Духовнокультурна спадщина прп. Паї
сія Величковського: Україна – Афон – Румунія» та презентацію 
його книг «Преподобний Паїсій Величковський «Повість про 
святий собор» та маловідомі листи», «Старец Иоанн Вишенский: 
афонский подвижник и православный писательполемист»; у бе
резні 2017  року круглий стіл «Українські дослідники діаспори: 
напрями досліджень, здобутки і перспективи»; у  квітні 2018  р. 
відбулася зустріч з Головою товариства української літератури 
при Спілці білоруських письменників, відомою українськобі
лоруською письменницею, журналісткою Наталкою Бабіною; 
у травні 2018 року відділ зарубіжної україніки став організато
ром круглого столу «Зарубіжні українознавчі студії як складова 
частина світової славістики» та інші заходи.

Отже, одним із пріоритетів розвитку ВЗУ в подальшій ді
яльності є підготовка електронних інформаційних ресурсів, які 
дадуть змогу дистанційно знайомитися з наявними документа
ми фонду та сприятимуть користувачам у його вивченні. Також 
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значну увагу приділятимемо науковому розкриттю фондів, під
готовці наукових праць та їх виданню. Діяльність Відділу сприяє 
поширенню інформації про роль діаспори в розвитку української 
культури, науки та громадського життя в Україні, популяризує 
адекватний образ України у світі, її інтелектуальний потенціал. 
Завдяки діяльності ВЗУ НБУВ поширюються знання про різні 
аспекти життя української діаспори, її роль у становленні укра
їнської державності, утвердженні позитивного іміджу України у 
світі. У вересні 2018 року ВЗУ спільно з відділом міжнародної ін
формації та зарубіжних зв’язків НБУВ організував презентацію 
монографії В. Казимір «“Правда і добра воля переможуть”. Жит
тя і діяльність Василя Дубровського в Україні (1897–1943)» (Хар
ків ; Чернігів : видавець Олександр Савчук, 2018. – 312 с.», у якій 
взяла участь родина Микитчаків – спадкоємці В. В. Дубровсько
го з Мюнхена (Німеччина); у  жовтні 2018  року  – презентацію 
видання «Falling Stars : the story of Anzacs from Ukraine = Падаючі 
зорі. Анзаки з України» (Canberra : Alcheringa, 2017. – 239 p.), ав
тором якого є письменниця, професор Австралійського націо
нального університету Олена Говор, та інші заходи.
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Наталія Солонська 
(Київ) 

істориЧні бібліотеки україни  
як національне наДбання:  

бібліотека київського соФіЙського собору 
XI століття у світлі наукових інтерпретаціЙ 

і реФлексіЙ вітЧизняних  
та зарубіжних уЧених

Книгозбірня XI ст. київського Софійського собору (бібліотека Ярослава 
Мудрого), що має велике значення для національної культури України,  – 
ознака й символ доби Давньоруської держави. Це  – соціальний інститут, 
який піднісся до масштабу її головної бібліотеки, а нині – найважливіша іс
торична бібліотека України.

A library of the XI century of Kyiv Sophia Cathedral (by Yaroslav the Wise), 
which is of a great importance for Ukrainian national culture, is considered as 
a sign and symbol of Kyivan Rus state epoch. It is a social institution, which has 
become the main library and nowadays it is the most important historical library 
of Ukraine.

У  проблемі реконструкції книжнобібліотечного процесу 
Київської Русі становлять інтерес моніторинг і динаміка істо
рії вивчення бібліотеки XI  ст. київського Софійського собору, 
засно ваної, за давньоруськими джерелами, 1037  року Великим 
київським Князем, широко відомої у світі як бібліотека Ярослава 
Мудрого, що є справедливою даниною вдячних нащадків за його 
культурнопросвітницьку діяльність [21].

Бібліотека XI  ст. київського Софійського собору  – книго
збірня, бібліотека православного храму, концепцію і діяльність 
якого підпорядковано т. зв.  Апостольським настановам (де, зо
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крема, ідеться про запровадження піснеспівів під час богослу
жіння), Статуту богослужіння, тобто порядку слідування тек
стів, богослужбових дій і т. д., однакових для всіх частин єдиної 
православної церкви. Книгозбірня діяла від часу початку бого
служіння в соборі. Отже, сама Софія, закладена 1037 року в цен
трі Києва, як свідчить літописна згадка в «Повісті временних літ» 
(далі – ПВЛ), є підтвердженням і незаперечним джерелом існу
вання храмової бібліотеки [22]. 

Існує унормований порядок православного богослужіння, 
що потребує від священика читання літургії та молитов. Книга – 
невід’ємний атрибут православного дійства: Євангелієапракос 
і Апостолапракос; тексти книг Нового Заповіту розподілені в 
такому порядку, в якому їх читають під час богослужіння впро
довж року, а саме: «Паремія» – книга вибраних притч зі Старого 
Заповіту, її читають під час вечірньої перед неділями і святами; 
збірник церковних текстів «Соборник» та інші.

Окрім того, підґрунтям богослужбової пісенної книжності є 
богослужбова книга і праці отців церкви, а  в будьякій церкві 
відведене місце для збереження начиння, одягу, богослужбових 
книг першої потреби – дияконниця (захристіє) [19]. Решту книг 
(а була й апокрифічна література) у храмі розміщували на свій 
розсуд (хори, ніші, де не було сакральних знаків, навіть бані).

Фонд соборної бібліотеки XI  ст. спочатку складався тільки 
з літератури, необхідної для ведення богослужіння, він попо
внився книгами, наданими Ярославом Мудрим (ПВЛ, 1037  р.), 
зростав за рахунок дарів йому, перекладів, переписування книг, 
здійснюваних членами Ярославового кола філософів, описувачів 
скрипторію [18].

Бібліотека ніколи не була поза політикою, поза ідеологією 
країни. Ствердження протилежного  – то антинаукова позиція. 
Це підтверджують і намагання, які тривають і нині, вилучити 
бібліотеку Ярослава Мудрого з української культури. Факт її іс
нування – свідчення епохи княжої доби України. Відтак для істо
рії книгозбірні важливе визнання цієї доби не тільки науковим 
співтовариством, а й широким світовим загалом.

Київська Русь – плацдарм битви українських науковців за від
новлення історичної справедливості, за доведення до усвідом
лення не тільки широкого загалу, а й до більшості науковців сві
ту того, що ця доба є княжою добою історії України [20].
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Так, за програмою викладання, курс історії Київської Русі в 
університеті читали під виглядом «руської історії передмонголь
ської доби», попри те, що київська історична школа В. Антонови
ча й розробила стародавню князівську добу. 

Оптимістичні творчі плани щодо ґрунтовного вивчення пері
оду Київської Русі були в М. Грушевського. Він не сумнівався і в 
можливості та необхідності теоретичної реконструкції бібліоте
ки Ярослава Мудрого [18]. Однак радянська влада в 1930х роках 
припинила процес українізації і заборонила дослідження з дав
ньоруської історії, віднісши його до виявів буржуазного націона
лізму. Частину українських істориків, які займалися вивченням 
періоду Київської Русі, навіть піддали радянським репресіям 
(В. Перетц та ін.).

Наведемо один із численних прикладів ігнорування істини, 
що триває століттями: МрочекДроздовский П., «Исследования 
о Русской Правде» (Москва : Тип. унта, 1885. – Вып. 2 : Тексты 
Русской Правды с объяснениями отдельных слов. – 290 с.). В. Да
нилевич рецензував цю працю [8].

П.  Данилевич здивований: «Словник Руської Правди він 
[МрочекДроздовський.  – Н.  С.] розглядає зі звичайного “за
гальноросійського погляду. Подруге він цілком не знає укра
їнської мови. Потретє, взагалі він не знає про необхідність 
звертатися до даних сучасної лексики, якщо студіють колишні 
лексичні явища. Почетвертє, він цілком ігнорує досліди инших 
вчених і цілий розвиток щодо вивчення Руської Правди проми
нув як ось повз цього вченого. Такі риси взагалі досить звичайні 
задля московської наукової творчости. Замість того, щоб поді
лити термінольогію Руської Правди що до місця й часу похо
дження слів, він все об’єднав до купи й забув про те, що основна 
термінольогія Правди є українською. Тому кожний дослідник 
цієї памятки українського права конче мусить знати українську 
мову. Наслідком незнання мови професором МрочекомДроз
довським є такі гумористичні тлумачення слів як борошно  = 
“печений хліб”, ба навіть “зерновий хліб” або жито = “зерновий  
хліб” й т. д.».

Найгірше те, що так звані наукові праці російських істориків 
із цієї проблематики перекладали, і вони потрапляли закордон, 
де закарбовувалася неадекватна суспільна думка як про Україну, 
так і про її історію.
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Українськими піонерами у відновленні історичної справед
ливості стали, як влучно назвав першопрохідцівнауковців у за
рубіжжі Б.  Крупницький, українські вченііммігранти  [13]. Це, 
власне, – наполеглива боротьба інтелектуальної думки наукови
ми засобами за відновлення історичної справедливості, за давню 
історію й багату культуру, відстоювання світлого імені України.

Українські історики у вільному світі спростовували радянську 
концепцію «древньоруського народу», призначену не тільки для 
внутрішнього радянського ринку, а й на експорт – для фіксації 
в історіографії інших країн, що й призвело до викривлення іс
торичного минулого українського народу та порушення періо
дизації історії України. «Перекладені на різні європейські мови 
праці радянських істориків поширюють та закріплюють цю кон
цепцію в німецькій, французькій та англійській історіографії»   
[10, с. 39].

«З точки зору радянських істориків уже в самому формуван
ні такої назви: “Княжа доба” історії України в інтерпретації ра
дянських істориків є дві єресі; поперше, за їх твердженням не
має України в княжій добі – є тільки “древня”, себто стародавня 
Русь – спільна колиска трьох братніх народів: російського, укра
їнського та білоруського, а подруге, немає, мовляв, княжої доби, 
як окремого, замкненого періоду в історії слов’ян, а є лише пері
од феодалізму» [10, с. 37]. М. Ждан наголосив: «...шляхом прак
тики і впертого повторювання, кладуть підвалини під висновок 
з концепції “древньоруського народу”  – концепцію “старшого 
брата” <...> не забуваймо твердження Леніна, що історіографія – 
це арена класової політичної та ідеологічної боротьби. Тому, 
розцінюючи окремі концепції історичного розвитку, треба мати 
на увазі відому марксистську засаду, згідно з якою в політиці не 
важливо, хто боронить такі чи інші погляди і концепції, а важли
во кому ці погляди і концепції вигідні і потрібні» [10, с. 49]. Сто
сувалася така антинаукова «братська» спрямованість і бібліотеки 
XI ст. київського Софійського собору, яку рекламували у світі як 
складову російської культури.

Ю. Книш доводить, що слово «Русь» є стародавнім індоєвро
пейським словом зі змістом «знать», «аристократія»; слова «ка
ган» і «Русь» принесені до Інгельгейму через Константинополь. 
«Термін “Русь” був визнаний Візантією та іншими країнами як 
державноетнічне окреслення гегемонії “Руської землі”» [11].
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О.  Домбровський наголосив, що «концепція Третьякова в 
згоді з панівним поглядом представників підсовєтської історіо
графії про “спільність” Київської Русі для всіх трьох східноєвро
пейських народів зі “старшим братом” у проводі – є по суті змо
дифікованими варіантами старої, збанкрутілої в світі наукового 
об’єктивізму Погодинської теорії, згідно з якою, нібито, первісно 
московське населення Київської Русі переселилося на північ, а на 
його місце прийшли з Галичини західноукраїнські переселенці, 
які заселили східноукраїнські землі [8, с. 25]. Намагаючись тво
рити тенденційно фантастичні концепції про «єдність східнього 
слов’янства» і його вклад в організацію Київської Русі, П.  Тре
тьяков (Восточнославянские племена. – 2е изд. – Москва, 1953) 
приписав М. Грушевському тенденційність, бо, мовляв, він у цілі 
відізвання українців від єдинокровного «русского народу» (sic!) 
доводить, що анти – це предки лише українців [див.: 9].

Процитуємо О. Домбровського, з огляду на його принципову 
наукову позицію, далі: «Згідно з партійнодержавною лінією під
совєтська історична наука в Україні й поза нею придержується 
погляду, що Київська Русь була спільним історичним добром усіх 
трьох східноєвропейських народів, отже, не лише українського, 
але й московського та білоруського <...>. Звичайно, така концеп
ція не має ніяких наукових підстав. Це доктрина, запряжена до 
ридвану неперебірчової політики геноциду». Вчений узагаль
нив, що Київська Русь «неоспориме, традиційноісторичне до
бро – власність руськоукраїнського народу» [9, с. 34]. Це при
власнення чужої історії стосується й бібліотеки XI ст. київського 
Софійського собору, оскільки є одним із принципових свідчень 
існування Давньоруської держави та її високої культури.

Однак Л.  Винар також зайняв об’єктивну наукову позицію: 
«Якщо не враховувати, очевидно, Грушевського і частинно Кос
томарова, то можна сказати, що українські історики переважно 
мало цікавилися періодом княжих часів, а тому також і еконо
мічними питаннями, і ці справи значно ширше розпрацьовані 
передовсім у російській історіографії»  [3, 1971, с.  30]. Л. Винар 
віддав належне внеску в розробку проблематики Київської Русі 
дореволюційних істориків [3].

Не рясніють публікаціями першоджерел, правди ніде діти, 
як зазначив Л.  Винар, видання українських наукових установ 
АН УРСР, порівняно з АН СРСР, а пізніше, додамо, і РАН, на
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віть порівняно з видавничою справою 1920х років. Як приклад, 
учений навів видання «Руської Правди», коротку редакцію якої 
В. Татищев віднайшов 1738 року як додаток до Новгородського 
літопису. Її автором вважають Ярослава Мудрого. Пам’ятка збе
рігалася в соборній бібліотеці, була в широкому обігу серед так 
званих зацікавлених спеціалістів, представників дипломатично
го корпусу, судових органів тощо. Л. Винар віддав належне ви
сокому науковому рівню видань: «Правда Русская». Т. 1. Тексты; 
т. 2. Комментарии; т. 3 (Факс. воспроизв. текстов / под общей ред. 
Д. Б. Грекова. – Москва : Издво АН СССР, 1940–1963); «Повесть 
временных лет», здійснене під редакцією В. АдріановоїПеретц 
1950 року.

Л. Винар дійшов висновку, що книги були в обігу на території 
Київської Русі ще з 944 року: в руськогрецькому договорі міс
титься згадка про церкву св. Іллі в Києві [4, с. 641, 642]. На думку 
М.  Брайчевського, приблизно від 860  року, дальший розвиток 
давньоруської книжності, як він уважав, відбувався в рамках 
християнської ідеології [2, с. 227].

Хоча б побіжно охопити величезний доробок українських на
уковців із заявленої проблеми в одній статті неможливо, тому 
ми, послуговуючись історіографічнобібліографічним, історико 
порівняльним підходами, спинимося на публікаціях журналу 
«Український історик» (1965–2011), що зберігається, зокрема, і 
у відділі зарубіжної україніки Інституту книгознавства Націо
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Для об’єктивної характеристики умов заснування, функціону
вання та трансформації бібліотеки XI ст. київського Софійсько
го собору (Бібліотеки Ярослава Мудрого) у головну бібліотеку 
Давньоруської держави має значення стан культури, духовності, 
економіки в давньоруському суспільстві, тобто оточуюче серед
овище. Із цього погляду значний інтерес становить стаття Л. Ви
нара [3], що є першим глибоким зверненням видання до пробле
матики Київської Русі.

Джерелом для вивчення історії храмової бібліотеки є й «Із
борник» 1076 року. Він починається з «Похвали книзі», має свою 
значну історіографію. Це – найдавніша з датованих давньорусь
ких книг для читання. Автор – диякон Іоанн. Твір складений із 
залученням «многих книг княжих»; його ніколи не переписува
ли, тому жодного повного списку не збереглося. За змістом, він 
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близький до пізніших збірників («Ізмаразда» та ін.). Працю за
вершено 6584 року, за князя Святослава.

Мові «Ізборника» 1076 року присвячено дослідження Ю. Ше
вельова «Моравізми в Ізборнику 1076  року»  [24]. Видатний 
український мовознавець зазначив, що «концентрація мораліз
мів у Ізборнику в двох останніх (перед оповіддю про Созоме
на) частинах його, при, як здається, відсутність їх у попередніх 
частинах, наштовхує на припущення, що ці дві частини або 
перша з них (Атанасій і псевдоАтанасій, в  дійсності Анаста
сій) і деякі частини мозаїчного тексту другої були перекладені 
в Моравії. Якщо погодитися з Лепісьє 1969, I, то передчернече 
ім’я Методія було Атанасій і що алюзії на це розкидані в житії 
Методія, з’явилася спокуса зв’язати цей інтерес до творів Ата
насія Великого (Александрійського, 295–373) з тим, що він був 
патроном Методія, а тим самим приписати переклад періодові 
діяльності Методія в Моравії або його моравських учнів, після 
вигнання з Моравії – у Болгарії». Ю. Шевельов підкреслив, що 
вищевисловлене  – тільки припущення, «тим більше, що мова 
наших текстів у цілому, здається, не має аж такого архаїчного 
характеру» [24].

З  огляду на те, що бібліотека XI  ст. київського Софійського 
собору є складовою церковнослов’янської писемності, артефак
том збереження та використання документальної пам’яті схід
ного християнства, звертають на себе увагу такі статті: Маць
ків Т., «Чи княгиня Ольга прийняла християнство в Царгороді?» 
(1985. – № 1–3 (101–103). – Т. 26. – С. 43–50), Домбровський О., 
«Науковий конгрес у Мюнхені з нагоди 1000ліття хрещення 
УкраїниРуси» (1985.  – №  1–3 (101–103).  – Т.  26.  – С.  65–74) та 
Жила В., «Під прапором тисячоліття» (1985. – № 1–3 (101–103). – 
Т. 26. – С. 74–82).

О. Домбровський повідомив, що під час П’ятої сесії Науково
го конгресу в Мюнхені Л. Винар виступив з доповіддю на тему 
«Вплив християнізації України на розвиток писемності й освіти 
в Києві в X–XI ст. (до розвитку староукраїнської культури)», де 
наголосив, згідно з новішими дослідами, на важливості для на
уки на сучасному етапі її розвитку історичних основ ґенези Ки
ївської Русі. Доповідач проаналізував також головні археологічні 
й історичні джерела до розвитку писемної і книжної культури в 
Україні (с. 69–70). 
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Провідну роль християнізації в розвитку книги та бібліотеки 
в давньоруський період підкреслено і в доповіді о. Хоми, прочи
таній його колегою – О. Музичкою.

Свій оригінальний ракурс розв’язання проблем історії Київ
ської Русі запропонувала й Л. Пріцак [15]. З українських учених, 
вона покликається лише на Т. Аболіну, на її монографію «Исто
рия философии и культуры» (розділ 7 «Философия и религия в 
культуре Киевской Руси»), виданій 1991 року в «Науковій дум
ці». Дослідниця не хоче вступати в наукову суперечку з відоми
ми сучасними філософами.

На думку Л.  Пріцак, слово «філософ» з’явилося 986  року в 
«Повісті временних літ» у зв’язку з оповіданням про прийняття 
християнства Володимиром Великим. Вона вважає, що на існу
вання бібліотеки Ярослава Мудрого, що слугувала взірцем для 
формування наступних бібліотек, вказує й бібліотека Володими
ра Васильковича в Кам’янці на Волині. Л. Пріцак доводить, що у 
бібліотеці «філософа» були тільки богослужбові книги і жодної 
філософської; вважає, що за часів Київської Русі не йдеться про 
«філософію» як науку.

Іншу точку зору мав, наприклад, В. Горський. Він наголосив, 
що київські філософи поширювали християнство, знання, на
укові ідеї та освіту. Головною ж функцією книжники вважалося 
«вивільнення» слова, «відняття безсловесності», тому книжник 
ніби «творив людину» [6, с. 20].

Філософом, як дійшов висновку В. Горський, «вважався той, 
хто, спираючись на книжні знання, не просто здобув істину про 
сенс людського існування, а разом з тим перетворив одержану 
істину на керівництво у власному житті. З такого розуміння фі
лософії у межах києворуської доби розроблялася онтологічна, 
гносеологічна проблематика, обґрунтовується розуміння єднос
ті буття, погляд на закономірності історичного поступу» [5].

Не збігається з поглядом Л. Пріцак і концепція С. Кримсько
го  [12], де він розглянув створення підґрунтя для формування 
наукових уявлень та української філософської думки.

Групу освічених осіб, яка діяла за часів Ярослава Мудрого при 
Софійському соборі, деякі вчені називають академіками, а утво
рення при київській митрополичій – резиденцією. Академія, за 
своєю первісною назвою,  – це філософська школа. Цим термі
ном часто послуговуються і для назви певних наукових гуртків 
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середньовічного Сходу. Однак у давньоруських літописах немає 
інформації про те, що київські книжники збиралися на заняття 
з метою обговорення певних філософських питань, як за анти
чності. У середньовічній Європі під «ученими людьми» розуміли 
насамперед книжних людей, осіб духовного звання, філософів, 
професорів, магістрів. Л. Пріцак навела діалог князя Володимира 
Васильовича. Князь бере участь у діалозі і ставить питання. Ту 
людину, яка відповіла на питання, вважали філософом. «Діялог – 
форма розвитку думки грецького походження. Першою дієвою 
особою є язичник – Володимир, а другою – ємисионар, названий 
“філософом”» [15, с. 212]. Вона дійшла висновку, «що під термі
ном “філософ” у Київській Русі розуміли людину, добре обізнану 
із біблійною історією та основами християнства. Таким чином, 
термін “філософ” не має ніякого відношення до “науки” філосо
фії. Як відомо, із того періоду не заховалося не тільки жодного 
оригінального філософського трактату, але навіть перекладу» [15, 
с.  213]. Натомість М.  Брайчевський був переконаний, що «Русь 
була добре обізнана із сучасною їй філософською та історичною 
думкою Візантії та інших середньовічних країн» [14, с. 504]. Він, 
аналізуючи «Слово про праву віру» («Увєріє»), що приписують у 
науці перу Іоанна Екзарха Болгарського, та «Шестоднєв» (голо
вний натурфілософський твір того періоду), дійшов висновку, що 
«поєднання ідеалізму в розв’язанні найбільш загальних проблем 
філософії з наївним матеріалізмом у поясненні природи було ха
рактерною рисою світогляду Київської Русі» [1, с. 27]. Д. Чижев
ський звернув увагу на той факт, що «в  старій Україні помалу 
стає відома й релігійна література з філософським забарвленням, 
а  саме твори отців церкви»  [23, с.  169]. Менше того, головним 
джерелом релігійнофілософського думки Київської Русі (поряд 
з Біблією) була не сучасна їй візантійська чи болгарська думка, 
а  патристична література епохи догматичних рухів та перших 
семи вселенських соборів (325–787): каппадокійці (Василій Ве
ликий та його послідовники – Григорій Богослов, Іоанн Дамаскін 
та ін.), антиахійці (Іоанн Златоуст), новоалександрійці (Афанасій 
Александрійський, Кирил Александрійський), містики (Єфрем 
Сірін) та інші, а також література, сучасна епосі Візантії; болгар
ська література X ст. часів царя Симеона.

Не обійдемо увагою й біографічну статтю О.  Пріцака  [16], 
оскільки назка праць Д.  Чижевського має принципове значен

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



391

ня щодо вивчення проблем Київської Русі в напрямах філософії, 
славістики, бібліотекознавства, книгознавства та лектури дав
ньоруського читача.

Відзначимо і передрук (статтю опубліковано в «Київському 
збірнику археології й історії, побуту й мистецтва», 1930 р.; ори
гінал зберігається в ІР НБУВ, ф. 10, спр. 14854, арк. 15, 16) праці 
М. Грушевського [7]. Вона має принципове значення в досліджен
ні бібліотеки Ярослава Мудрого. Учений наполіг на тому, що при 
Святій Софії діяла Академія, і узагальнив: «в уяві тодішнього ки
ївського академічного гуртка зв’язувалася нова культурна праця, 
робота сеї безтитульної київської академії XVII віку [потрібно: 
XI ст., оскільки в архівному примірнику допущено коректорську 
помилку. – Н. С.] з культурним рухом старшого Київського осе
редку, що по аналогії з західною “Академією Карла Великого”, 
з повним правом може назватися “Академією Ярослава” – стар
шою і першою в ряді академій Київа».

У  30–50х  роках XI  ст. Софійський собор став центром Ки
ївської писемної школи. При ньому діяли школа перекладачів, 
школа книжників зі своїм скрипторієм чи книгописною май
стернею, перша, за М. Грушевським [7], давньоруська академія, 
загальноосвітня («нижча») школа, центр (училище); у храмі було 
розміщено й бібліотеку.

За М.  Грушевським, давньоруська бібліотека  – «явище всес
вітнього порядку, варте глибокої уваги і всебічного досліджен
ня» [7]. На думку вченого (20ті роки XX ст.), суспільство зможе 
зрозуміти й оцінити «правильне значіння» Бібліотеки Ярослава 
Мудрого для східноєвропейської цивілізації, однак тільки май
же через 100 років по тому ми повертаємося до розв’язання цієї 
проблеми.

В  Україні відомі дослідження, присвячені спектру проблем 
Київської Русі (в  тому числі й книжної та бібліотечної культу
ри), таких науковців різних поколінь, як М.  Аркас, Ю.  Асеєв, 
митр. С.  Бабишин, Д.  Багалій, Д.  БантышКаменский, С.  Без
клуба, М.  Берлінський, Візир, М.  Брайчевський, Т.  Горбаченко, 
В. Горський, Д. Гордієнко, М. Грушевський, Я. Дашкевич, Я. Дзи
ра, О. Єфименко, Л. Залізняк, Я. Запаско, Б. Звіздецький, В. Ікон
ніков, Я.  Ісаєвич, Т.  Кезма, Г.  Коваленко, Г.  Ковальчук, М.  Кот
ляр, І. Крип’якевич, П. Лебединцев, Г. Логвин, М. Максимович, 
М.  Марченко, Ю.  Мицик, М.  Мовчан, О.  Моця, Н.  Нікітенко, 
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М.  Нікітенко, Є.  Остромисленський, О.  Партацький, В.  Пархо
менко, Н. Петров, М. Пещак, Н. ПолонськаВасиленко, В. Ричка, 
І. Свенціцький, Л. Славін, Н. Солонська, О. Толочко, П. Толоч
ко, П. Тронько, І. Тоцька, І. Франко, К. Харлампович, С. Юшков, 
Н. Яковенко та інші. Поки що, на жаль, залишаються маловідо
мими (деякі дослідження належать досить знаним у світі вче
ним) або зовсім невідомими в нашій країні праці таких учених 
української діаспори, як Д. Антонович, Л. Білецький, Л. Р. Ви
нар, Д.  Дорошенко, А.  Жуковський, митр. Іларіон (І.  Огієнко), 
С. Килимник, П. Ковалів, С. Козак, С. Лєсной, М. Лукомський, 
О. Макарушка, М. Марунчак, І. Музичка, І. Нагаєвський, О. Огло
блін, П.  Одарченко, Ю.  Перфецький, О.  Повстенко, Н.  Полон
ськаВасиленко, С. Плохій, Л. Пріцак, О. Пріцак, Я. Рудницький, 
В. Савчук, Р. СмальСтоцький, М. Терлецький, С. Томашівський, 
O. Subtelny, І. Холмський, отець І. Хома, М. Чайковський, Д. Чи
жевський, М.  Чубатий, Ю.  Шевельов, С.  Шелухін, Д.  Штогрин, 
М. Юрковський, В. Янів та інші.

Отже, систематизація праць (при чому значна частина з них 
потребує атрибуції) із проблематики Київської Русі, її книжно
бібліотечної культури, що зберігаються у фондах бібліотек Укра
їни та в приватних книгозбірнях, – одне з важливих завдань віт
чизняної науки.

Вивчення історії давньоруських бібліотек є проблемою, яка в 
науковому світі ніколи не втрачає своєї актуальності, оскільки 
бібліотека як національне надбання – свідчення рівня культури 
відповідного суспільства, цивілізованості та державності. Істо
ричний досвід перших бібліотек Київської Русі – унікальний.
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Ольга Яковлєва 
(Одеса)

проблема символіЧного знаЧення 
в суЧасніЙ україністиці 

У статті розглянуто сучасне розуміння поняття «значення» в лінгвістиці; 
описано його конкретні прояви в термінах «лексикографічне», «психологічно 
реальне» та «символічне» значення. Проаналізовано окремі символічні зна
чення і трансформації, що в них відбуваються, на матеріалі поетичних тек
стів Л. Костенко й Г. Сковороди, якого вважаємо засновником символізму в 
Україні.

Current conception of the meaning notion in modern linguistics is considered; 
its specific manifestations in the terms lexicographic, psychologically real, symbolic 
meaning are described. Separate symbolic meanings and transformations, which 
occur in them, are presented on the material of poetic texts by L. Kostenko and 
H. Skovoroda, who is supposed to be the founder of symbolism in Ukraine.

Наука про значення – семасіологія, або семантика, – виникла 
в ХIХ ст., а потім, упродовж століття, лише спиналася на ноги [2, 
с. 98]. Однак і до сьогодні значення є об’єктом уваги не тільки 
лінгвістичної семантики, а й інших наук, зокрема логіки, філосо
фії та психології. Отже, проблема значення є однією з найбільш 
складних і дискусійних у сучасній гуманітаристиці [9, с. 185]. 

О. Селіванова наводить ідеї як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців стосовно розуміння феномена значення. Ми звернули 
увагу на яскраву метафору, що ілюструє неможливість виокрем
лення фіксованого, раз і назавжди закріпленого у свідомості, зна
чення слова, бо такі значення – «це не мертві комахи, які можна 
приколоти шпильками, а живі метелики, що невловимо кружля
ють біля нас, або риби, які вислизають із рук, коли здається, що 
їх спіймали» [9, с. 186].
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Дослідники формують не тільки власне розуміння понят
тя «значення», а й оригінальні теорії, у яких звертають увагу на 
різні аспекти тлумачення цього терміна. Важливим для нашого 
дослідження є психологічний аспект, «у  якому значення трак
тується як складне психічне (духовне) явище, що має дві сторо
ни – індивідуальний зміст і колективний досвід, – або як складна 
психічна сутність, феномен, пов’язаний із чуттєво сприйнятим 
символом [10, с. 80–81].

Й. Стернін, порівнюючи значення і концепт, виділив у цих по
няттях спільне й відмінне. Науковець зауважив, що і значення, 
і  концепт мають когнітивну природу, обидва є результатом від
дзеркалення дійсності. У той же час значення – це, поперше, тіль
ки частина концепту, що виражена мовним знаком, яким регуляр
но користуються носії мови; подруге, ця частина є комунікативно 
релевантною для конкретної лінгвокультурної спільноти  [13, 
с. 136]. Автор справедливо вважає, що значення, яке зафіксоване 
у словниках, а в лінгвістиці отримало назву «системне», слід на
зивати «лексикографічне». Таке значення, на думку дослідника, 
лексикографами штучно створене, адже, фактично, вони апріорі 
виходять з того, що саме цей семантичний простір є важливим і 
частотним для носіїв мови. Однак численні психолінгвістичні екс
перименти, спостереження за текстами й повсякденною практи
кою слововживання свідчать про інше. Зокрема, що семантичний 
об’єм лексикографічного значення є значно меншим за реально іс
нуюче у свідомості носіїв мови значення. У такому разі, за Й. Стер
ніном, необхідним стає виокремлення «психологічно реального» 
значення, виявити й описати яке можна тільки в результаті глибо
кого аналізу всіх зафіксованих контекстів, у яких вжите дане сло
во. Однак це завдання є майже нереальним з технічного погляду. 
Також психологічно реальне значення може бути виявлене й екс
периментальним шляхом, тобто проведенням комплексу психо
лінгвістичних експериментів з тим чи іншим словом [13, с. 138].

Описуючи класичні й сучасні теорії сенсу і значення, Н. Акі
мова провела паралель між термінами, запропонованими О. По
тебнею, Й. Стерніним та О. Залевською: «Не викликає сумнівів 
той факт, що найближче (за О. О. Потебнею), психологічно реаль-
не (за Й. А. Стерніним) або психологічне (за О. О. Залевською) 
значення не збігається із словниковою дефініцією... і буде ширше 
лексикографічного» [1, с. 8].
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Дискусійним є питання стосовно наявності значення у влас
них назвах. Тут ми орієнтуємося на ідеї Ю. Карпенка, який пи
сав: «Що б не казали про семантику власної назви (вона є чи її 
не існує) – то голе теоретизування, а насправді, власна назва міс
тить незміряний, величезний обсяг інформації – треба тільки ту 
інформацію побачити самому й зуміти, передати читачеві. Мож
ливо, не існує більш вдячного мовного матеріалу для художньо
стилістичного використання, ніж власні назви» [5, с. 75].

Теорії символу як «універсуму» створювали видатні філосо
фи, філологи та культурологи протягом багатьох століть. Сим
волом, як відомо, цікавилися із часів античності, і  цей інтерес 
не зникає й досі як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних 
науковців  [19, с.  138–140]. Міждисциплінарною проблемою на 
сучасному етапі розвитку гуманітарних наук вважаємо виокрем
лення спільної галузі, можливо, самостійного напрямку гумані
тарних знань – лінгвосимвології, у межах якого «символічне зна
чення» було б основним об’єктом вивчення [19].

Значення символів у слов’янських народних піснях дослідив 
у 1860 році О. Потебня в магістерській дисертації «О некоторых 
символах в славянской народной поэзии» [8].

Відомий науковець вказував на «хід лексичного розвитку», 
який ми розуміємо як певний шлях до формування або виник
нення символічного значення. О. Потебня припускав, що такий 
процес мав такий вигляд: нові поняття, що закріплювалися у сві
домості народу, у мові, як правило, позначалися вже існуючими 
звуковими комплексами, які мали певне значення. Підґрунтям 
для цього була спільність основних ознак у нових поняттях і тих, 
які вже були відомими. Зважаючи на те, що у природі не існує по
вної тотожності, до відомої ознаки в новому значенні слова дода
вали особливі відтінки, і звукова оболонка лексеми, зливаючись 
із новим поняттям, також змінювала своє первинне значення. 
У  результаті таких трансформацій відбувалися численні наша
рування, що у свою чергу віддаляло нове значення від основної 
ознаки, яка була колись очевидною. Однак у мові відбувається 
не тільки процес руйнації, а  й створення. О.  Потебня звернув 
увагу на постійну потребу носіїв мови відтворювати колишні й 
уже частково забуті значення деяких слів і вважав, що саме ця 
потреба була однією з причин утворення символів (або лексем із 
символічним значенням. – О. Я.) [8, с. 5].
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Нині укладають різноманітні словники символів і, на перший 
погляд, немає потреби лінгвістам робити феномен символічного 
значення об’єктом своєї пильної уваги. Проте для нас важливим є 
наступне: поперше, нагадаємо, що будьяке лексикографічне зна
чення слова за своїм об’ємом є значно меншим, аніж реально іс
нуюче у свідомості носіїв мови значення цього ж слова [13, с. 137]; 
подруге, лінгвістичних словників символів, на думку Н. Слухай, 
ще дуже мало, і вони або не відповідають базовим лексикогра
фічним вимогам, або є недостатньо систематизованими й надто 
скороченими. Дослідниця зауважила, що символ використовує 
репертуар уже відомих форм, наповнюючи їх глибинним змістом, 
який відкривається лише тому, хто володіє мовою символічного 
Всесвіту. Для більшості інших вербальний символ має лише про
фанний зміст. Отже, пізнання природи символу, який є надзви
чайно складним феноменом, – це передовсім осмислення стійкої 
в часі та просторі досить обмеженої кількості форм, які є безмеж
ними у виявленні смислів міфопоетичної мови [12, с. 172–173].

Зважаючи на основоположний принцип міфологічного мис
лення далеких предків  – все в усьому,  – можна припустити, що 
потенційно символічне значення закладене в кожному слові, а от 
його реалізація або виявлення залежить від різних факторів. На
приклад, символічні значення вогню і води зумовлені їх необхід
ністю в житті людини. Вогонь, як відомо, був богом; воду наші да
лекі предки також обожнювали. Д. Фрезер навів приклад із життя 
мексиканських індіанців (які сповідаються Діду Вогню), у якому є 
поняття «чисте божественне полум’я» [16, с. 29–30]. Прадавні сим
волічні значення дерев і птахів збережені в міфах і літературних 
творах. Так, орел був птахом Юпітера, а дуб – його священним де
ревом [16, с. 162]; більшість символів кохання і шлюбу пов’язана 
з квітами, що ростуть у тій чи іншій місцевості [16, с. 168]; вагітна 
жінка могла сприяти багатому врожаю; і греки, і римляни вагітних 
приносили в жертву богиням злаків і землі, а безплідна жінка, на
впаки, негативно впливала на врожай [16, с. 34–35].

Спільність символічних значень у слов’ян зумовлена історією 
та еволюцією свідомості. Наша позиція щодо розмежування на
ціональних особливостей у віруваннях і обрядах слов’ян збіга
ється з точкою зору видатного дослідника української етнографії 
та етнології С. Килимника, який був переконаний, що стародав
ня культура протягом віків і тисячоліть розвивалася у всіх на
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родів майже тотожно, і це доводять сучасні науковці: «Займаючи 
територію від Волги і до Карпат, арії становили собою мовну і 
етнічну спільність» [14, с. 259]. 

Справді, усі народи мали культ Сонця, культ покійників, свя
та воскресіння природи. Водночас кожний народ, кожна нація, 
зважаючи на свої географічні, природні, економічні умови та 
умови сусідства з іншими народами (більш чи менш культурни
ми), мали відмінність у розвитку своєї первісної культури. Од
нак жодний етнограф неспроможний вичерпно подати картину 
того далекого життя, тієї первісної культури – вірувань, ритуа
лів, пісень, чарувань тощо. С. Килимник справедливо зауважив, 
що навіть на території РусіУкраїни стародавня культура, віру
вання не розвивалися однаково [6, с. 350–351].

Таким чином, дослідження феномена символічного значен
ня в національному контексті є однією з актуальних проблем 
сучасної україністики. Такі дослідження пов’язані з проблемою 
трансформацій у символічних значеннях, і тут ми маємо на увазі 
авторські конотації в межах традиційних символічних значень у 
конкретних творах. 

Коли мова йде про символічне значення, варто пам’ятати, що 
таке значення  – це продукт образночуттєвого типу мислення. 
Стосовно антропонімів, важливим є таке: наші предки вважали 
власне ім’я людини частиною самої людини, через маніпуляції з 
іменами магічно впливали й на носіїв цих імен. Наявність сим
волічного значення в онімах залежить від екстралінгвальних 
чинників і перш за все наскільки відомим є чи був онім в історії 
країни або людства загалом. 

Яскравою ілюстрацією трансформацій, що відбуваються в 
символічних значеннях, зокрема й онімів, можуть бути поетичні 
твори Л. Костенко. Висока частотність власних назв у поетичних 
збірках відомої української письменниці, а також сучасні методи 
когнітивної та лінгвокультурологічної інтерпретації, які ґрунту
ються на реальних знаннях як ментальних утвореннях про носія 
того чи іншого імені, закріплених у мовних проявах, дозволяють 
унаочнити і полісемантику символів, і трансформації, що відбу
ваються в символічних значеннях. 

Загальновідомим є фразеологізм «нитка Аріадни», пов’язаний 
з античною міфологією. Саме Аріадна, дочка критського царя, 
допомогла Тесею перемогти Мінотавра, якому жителі Афін жерт
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вували по сім юнаків і дівчат. Аріадна дала Тесею клубок ниток та 
гострий меч. Тесей прив’язав один кінець нитки біля входу в ла
біринт і пішов заплутаними ходами. Після перемоги він вийшов 
сам і вивів приречених на смерть. Отже, фразеологізм «нитка 
Аріадни» набув таких значень: «дороговказ», «провідна нитка», 
«порятунок». У вірші «Пастораль ХХ сторіччя» Л. Костенко роз
повіла про загибель трьох хлопчиківпастушків, які підірвалися 
на гранаті, що залишилася із часів війни. Діти – «кирпаті сільські 
аргонавти» – вирішили її розібрати. Після трагедії «ніяка в житті 
Аріадна вже не виведе з горя отих матерів...» [7, с. 32].

Значення фразеологізму «нитка Аріадни» в авторському контек
сті звужується до значення міфоніма «Аріадна», який у свою чергу 
набуває авторських конотацій: вихід з тяжкого психічного стану.

Міфонім «аргонавти» – ті, хто відплив на кораблі «Арго» у Кол
хіду за золотим руном, – символічно означає людей, які шукають 
пригоди, відправляючись у небезпечні мандри. У тексті вірша це 
символічне значення апелятива розширюється до значення дітей, 
яких приваблює все невідоме, цікавить устрій незнайомих пред
метів, і яким ще невідомі поняття «безпека» й «небезпека».

Яскравого символічного значення в поетичному тексті укра
їнської поетеси набув міфонім «каріатида» й онім «Атлант». Ка
ріатиди в грецькій міфології – це жриці храму Артеміди. Друге 
значення – назва архітектурного елемента – колони у вигляді жі
ночих фігур, які підтримують дах в античних та європейських 
будівлях. Атлант  – брат Прометея, який, за наказом Зевса, був 
приречений тримати на своїх плечах небесний звід. У  контек
сті поеми «Зоряний інтеграл» ці міфоніми мають символічне 
значення українських селян – чоловіка й жінки, – які у всі часи, 
попри нещастя, що випадали на їхню долю, виживали, ростили 
дітей, перемагаючи смерть: «Мати. Каріатида з божої глини. Під
пирає перетрухлі балки своєї хати. Стріха осіла їй на стомлені 
плечі, солома стирчить між зашкарублими пальцями, і ластівка 
звила гніздо на грудях. Батько. Старий Атлант. З могутнього ко
реня. Шліфований і покорчений тяжкою працею. Мати тримає 
на собі хату, батько тримає на собі світ...» [7, с. 153].

У сучасних дослідженнях феномена символу рідко трапляєть
ся прізвище Г. Сковороди, хоча, насправді, його філософія – це 
філософія символізму. Винятком можна вважати монографію 
М. Дмитренка про символи українського фольклору, у якій за
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значено: «У  ХVIII  ст. осмислення міфу, символу, загалом усної 
народної творчості найбільше пов’язане з постаттю геніального 
українського філософа і письменника Григорія Савича Сковоро
ди (1722–1794)» [3, с. 29].

Д.  Чижевський у ґрунтовному дослідженні життєвого та 
творчого шляху видатного українського філософа відповів на 
питання «Чому дослідники символізму майже забули це ім’я?». 
Головна причина безпосередньо пов’язана з оригінальністю його 
мислення: саме через це до систематичного аналізу «науки Ско
вороди» мало хто й доходив [17, с. 31].

Вивчаючи національну систему символів, ідеї Г.  Сковороди 
важко переоцінити. Д. Чижевський уважав, що, поперше, уже 
доведена «українськість» філософа, тобто закоріненість в укра
їнські традиції, та його спосіб «думання», що яскраво виявляє 
питомі риси психічного укладу українця, а  саме: емоціоналізм, 
кордоцентричність, індивідуалізм та прагнення до свободи. По
друге, не менш важливою особливістю філософії Г.  Сковороди 
була його «всеєвропейськість», тобто природне перебування у 
всеєвропейському культурному часопросторі [17, с. 19, 24].

Зауважимо, що проблему синтезу «українськості» та «всеєв
ропейськості» в ментальності нашого народу можна вважати 
актуальною і тепер, хоча перше вилучалося, а  друге не прони
кало у свідомість людей через «залізну завісу» в радянські часи. 

Різнобічне дослідження спадщини Г. Сковороди знаходимо в 
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних філологів, філософів та 
істориків, серед яких – праці Ф. Бацевича, М. Поповича, Г. Ноги, 
М. Сулими, А. Нямцу, І. Іваньо, М. Меттінена, М. ЛаслоКуцюк 
та багатьох інших. Ми ж пропонуємо звернути увагу лише на 
один з багатьох аспектів філософії українського генія – розумін
ня й тлумачення феномена символу.

Г. Сковорода як філософ яскраво демонстрував діалектичний 
тип мислення в поняттях: це означає, що він відчував і відкри
вав протилежні значення «у всякому дійсному бутті»: «Весь мір 
состоит из двух натур: одна – видимая, другая – невидимая. Ви-
димая натура називается тварь, а невидимая – бог... Например, 
тело человеческое видно, но проницающій и содержащій оное ум 
не виден» [11, с. 115].

Г. Сковорода вказував і на зв’язок символу з поняттям архе
типу. Цей зв’язок віддзеркалює процес осмислення людиною 
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складних понять і речей. Як ідеальні структури, архетипи ма
теріалізуються, у  тому числі й у символах. Наприклад, сонце 
Г. Сковорода вважав архетипом, або первісною та головною фі
гуроюсимволом, що має копії або замісні фігурисимволи («ві
цефігури», «антитипи»), які сходяться до свого джерела. В укра
їнській етнокультурі сонце  – символ Всевидючого божества, 
Матері Всесвіту  [4, с.  564]. У  традиційному весільному обряді 
українців архетип сонця представлений символічними «віцефі
гурами» нареченого та нареченої, короваєм, вінком тощо [18].

У земному житті, – як це розумів філософ, – можливим є тільки 
символічне пізнання Бога через вічний символ кола. Цей символ 
Г. Сковорода бачив у всьому живому. Наприклад, символом кола 
є для нього сім’я і зерно, бо коли зерно на полі загниває, з нього 
з’являється нова зелень, отже, гниття старого є народженням но
вого; там, де є занепад, водночас є і віднова. Символами кола для 
Г. Сковороди є хліб, монета, виноград та садовина, корона, намис
то, яблуко, сонце та інші предмети. Коло як архетипний символ 
буття веде через смерть до життя, через смерть до воскресіння. 
Саме ця геніальна ідея українського філософа червоною стрічкою 
проходить крізь теорію О. Фрейденберг, яка описала міфопоетич
ний тип мислення в доісторичний період людства [15].

Найважливіше те, що у Сковородифілософа будьякий сим
вол  – це «покрова», матерія, за якою приховується таємниця 
Всесвіту. Матеріальний світ символів потрібно «розжовувати», 
розривати і розбивати, а за ним знаходити заховану ідею та со
лодкі щільники вічності.

Отже, символ для Г. Сковороди є посередником між об’єк тив
ним і суб’єктивним, матеріальним й ідеальним, видимим і не
видимим. Символ – це ланцюг, що зв’язує різні рівні реального 
буття. Філософію Г.  Сковороди можна вважати «символічним 
алфавітом», який є корисним при читанні не тільки біблійних 
текстів, а  й інших, що репрезентують багату духовну культуру 
українського народу. Без перебільшення, Г.  Сковороду можна 
вважати засновником теорії символу в Україні. 
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Тамара Усатенко 
(Київ)

метоДологіЧні трансФормації  
суЧасного українознавства

У статті проаналізовано нові горизонти українознавства в період пере
ходу класичної методології в епістемологію, навігація якої скерована на 
антропокультурну парадигму, з  визначальною тріадою Людина  − Культу
ра  − Природа. Розгляд авторкою термінологічної системи українознавства 
спрямований на розкодування термінів.

New horizons of Ukrainian Studies in the period of the classical methodology 
change into epistemology, which navigation is aimed at the anthropological and 
cultural paradigm, with the determinative triad of Person − Culture − Nature are 
analyzed in the article. The authoress consideration of the terminological system of 
Ukrainian Studies is aimed at the terms decoding.

У переломні часи, зокрема в період трансформаційних про
цесів консолідації українського суспільства, українознавство 
осмислюється в контексті нових реалій сьогодення з ураху
ванням як позитивного досвіду українства в державотворчих 
процесах, так і стратегічних прорахунків. Найхарактернішою 
прикметою нинішнього часу є зміна доби модерну, періоду па
нування великої традиції Декарта – Канта – Гегеля – Маркса, на 
нову добу третього тисячоліття, відомого як постнекласичного, 
постмодерного, постіндустріального тощо. 

У  всіх сферах модерного виміру українського простору ви
являються зміни перспектив: у культурі, освіті, науці, економі
ці, технологіях, комунікації, у  зростання інтересу до розмаїтих 
форм виявлення плюральності, нелінійності, розвитку й соціу
му. Нагальними перед українством постають проблеми збере
ження територіальної цілісності України, захисту прав та свобод 
людини, формування громадянського суспільства. Відродження 
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українознавства на материковій землі в період відновлення дер
жавності України співпало з глибинними цивілізаційними, со
ціокультурними, політичними та інформаційними трансформа
ціями світового суспільства.

На відміну від орієнтації в ХІХ–ХХ  ст. на вирішення дер
жавних проблем (право націй на самовизначення, захист наці
ональнодержавного суверенітету, запобігання міждержавним 
конфліктам тощо), здебільшого орієнтація із середини ХХ  ст. 
спрямована на вирішення гуманітарнокультурологічних про
блем (права та свободи людини, захист етнокультурних меншин, 
запобігання геноциду й т. д.). ХХІ ст. привносить в українознав
ство різноманіття «регіональних, культурних, духовних, психо
поведінкових особливостей менталітету українців на материко
вій території та в діаспорі» [4].

У середині ХХ ст. окреслюється контраст між колишніми й те
перішніми типами політичної діяльності, що характеризується, 
відповідно, закритістю, заснованою на принципах національно
державного суверенітету, а також відкритістю, що ґрунтується на 
глокалізаційних (цивілізаційних, регіональних) підходах, прин
ципах супра  – і  субнаціональної взаємодопомоги, взаємозалеж
ностей. «Теоретичні моделі, які розробили Робертсон, Бек, Тер
борн, нині репрезентують найпоширеніший у культурології тип 
теорії глобалізації. Для цього напряму вихідною є просторова ре
ференція теорії. Вважають, що осмислення цієї референції чітко й 
образно сформулював Терборн. ˂...˃ У той час, як постмодернізм 
кинув виклик концепції часу, притаманній сучасності, глобаліза
ція орієнтується на просторову протилежність. У цьому сенсі гло
балізацію можна інтерпретувати як політ сучасності в простір», – 
конкретизує дослідник основ глобалізації В. М. Шейко [13, с. 29].

Новими для класичної методології українознавства є дослі
дження гуманітаристики, яка охоплює постколоніальні пробле
ми: державотворчих процесів в Україні, захисту прав та свобод 
людини, національних меншин, передбачуваності та попереджен
ня конфліктів у суспільстві, взаємоповаги до поколінь, історич
ного мислення, визначення пам’яті переможців і переможених, 
історичної жалоби, живої історії, повсякденного буття та інше.

Метою даної статті є аналіз кризового стану українознавства, 
означивши нові гносеологічноепістемологічні горизонти, «за
кодовані» в термінах.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



406

Із середини ХХ ст. українські вчені отримали доступ до бага
тогранної світової науковофілософської спадщини і долучили
ся до тих інтегративних процесів, що розвивають наукову діяль
ність. У  такий спосіб започатковувалася нова постнекласична 
наука сучасності. Українські дослідники в період нового тисячо
ліття, долаючи значні перешкоди, скориставшись певною свобо
дою творчого мислення, опрацьовували українознавчі матеріали 
на основі нових філософськометодологічних, наукових, культу
рологічних, когнітивних та інших принципів гуманітаристики 
тощо. Учені, серед яких і українознавці, поновому переглядали, 
переосмислювали наукову спадщину, звільняючись від ідеоло
гічного академічного канону. Нагальним завданням дослідників 
стало вивчення та аналіз надбання соцреалізму, його основних 
принципів і методів, уникаючи застарілі теорії психоаналітики, 
теорії відображення тощо. Перехідний період характеризується 
потужною зацікавленістю науковців та фахівців різних галузей 
до українознавчих проблем. Обставини вимагали швидкого ви
рішення нових підходів щодо тематики, концепцій, програм, на
укових досліджень, проте створені тексти не завжди відповідали 
викликам часу. Так, наприклад, «Концепція української націо
нальної культури» (1993) (одна з перших) формувалася на основі 
традиційного ідеологічного підходу: «духовна культура (звичай
но ж, у зв’язках з дією матеріальної) саме як цілісна система» [1, 
с.  13]. Помітними були намагання зберегти в українознавстві 
теоретичні положення, наукову термінологію попередніх часів. 
Навіть донині в окремих українознавчих дослідженнях вико
ристовують термін «концентр», зміст якого був актуальним для 
 початку ХХ ст. 

Шукаючи нові смисли, українознавцям доводилося «від
кривати для себе» відкриття інших: структуралізм (ЛевіСтрос, 
Барт, Фуко), феноменологію (Гусерль, Ґейдеґґер), естетику ре
цепції (Яус, Ізер), семіотику (Еко, Інґарден), наратологію (Барт, 
Бремон, Тодоров, Уоррен) та інше. Це лише невеликий перелік 
новітніх базових теорій, які продовжують розробляти українські 
вчені. У 80–90х роках ХХ ст. утверджується антропологічна па
радигма зі значущими нормами людського буття та принципа
ми поведінки людей. Антропологічні дослідження переміщують 
українознавство від класичної гносеологічної методології, з її 
традиційним, об’єктним, раціональним, класифікаційнодифе

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



407

ренційованим описом зовнішнього світу, в площину передачі 
досвіду ціннісноестетичного сприйняття буття, розвитку люд
ської чутливості, себеусвідомлення, проблем людяності в Люди
ні. Актуальними постають проблеми збереження суб’єктності 
особистості, яка розмивається в неконтрольованому потоці над
мірної інформації, про стабілізацію меж людського, про пошук 
способів конституювання самого себе. 

У дискусіях 90х років попереднього століття активно обго
ворювали далекосяжну перспективу розвитку українознавства у 
ХХІ ст., обмірковуючи коло наукових проблем:

–  Українознавство  – це філософія, наука, культура, релігія 
та інше. 

– Ким ми прагнемо стати в майбутньому? Ким ми є? Ким ми 
були?

–  Досвід, пам’ять, традиції, спадщина, інновації в україно
знавстві.

– Світоглядні навігації; державногромадянські, європейські, 
полікультурні цінності, етнічні, національні, родинні та інші 
ідентичності.

–  Українознавство  – самостійна структура (інтегративно
міждисциплінарна тоталогічна цілісність: наука, дисципліна: 
предмет) гуманітарної галузі. Одна з гуманітарних складових за
гальнотеоретичної класичної гносеологічної методології.

– Методологічна ситуація українознавства.
–  Епістемологічна методологія антропокультурної парадиг

ми постнекласичної науки.
– Цілісність у контексті сучасних досліджень філософії куль

тури (модерністської, постмодерністської, постпостмодерніст
ської), методології (гносеологічної, епістемологічної), науки 
(класичної, некласичної, постнекласичної), гуманізму (гуманіс
тики, гуманізації, гуманітаризації), гуманітаризації.

– Трансформаційні процеси в українознавстві: кризи мето
дології, концепцій, теорій, ідей, суспільнополітичних проце
сів тощо.

– Українознавство і світ, що глобалізується тощо.
Представники природничих, фізикоматематичних напря

мів досить жорстко заперечували науковість гуманітарних до
сліджень через відсутність у них законів, подібних до фізичних. 
Освітяни ж вбачали українознавство у виховних процесах як на
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повнення змісту виховання. Більшість науковців виступали за 
українознавство як окремий самостійний предмет. Управлінці 
відстоювали диференційовані науки, бо інакше рушиться від
працьована структура факультетів ВНЗ, підготовка викладачів, 
педагогівпредметників; відділи відповідних установ і організа
цій. Політичні, громадські діячі щодо українознавства зосеред
жували увагу на проблемах етнонаціональних, державотворчих, 
української національної ідеї. Митці ж вказували на важливість 
дослідження культурологічної проблематики в українознавстві.

Пропозиції філософів схиляли дослідників розглядати укра
їнознавство в підходах проблемних, соціоприродокультурних, 
ментальних, архетипносимволічних, лінгвістичних, інтеграль
них, тоталогічних тощо. Аргументуючи свої пропозиції, філосо
фи ґрунтувалися на європейській практиці. 

Представники українознавчих наук, переважно літератори й 
історики, зверталися до розпочатих у ХІХ – на початку ХХ ст. і 
вилучених у радянський період тем, а також проблем державот
ворчих, національних й етнологічних (народознавчих, етногра
фічних).

Обговорення проблем українознавства відбувалися за ак
тивною участю вчених, педагогів, керівників установ, кафедр та 
організацій. Дискутували гаряче, але розійшлися, не домовив
шись про спільні дії, не виробивши спільну концепцію розви
тку новітнього українознавства. Не сприяло постнекласичному 
розвитку українознавства «ходіння по колу» в переосмисленні, 
впровадженні в освіту наукових досліджень окремих проблем.

Дослідникам доводилося розробляти нові українознавчі про
блеми, значною мірою в умовах послабленої координації дій. 

Одночасно з неухильним збереженням і примноженням са
мобутньої української культури, нових інформаційнокомуні
кативних, глобалізаційних викликів на тлі інтеграції у європей
ський цивілізаційний простір, а  також адекватних реакцій на 
розв’язану Росією окупаційногібридну війну, українознавство 
потребує постійного збереження, вивчення й дослідження, по
чинаючи з аналізу термінологічної концептосфери. Ще в 90х ро
ках ХХ ст. О. Забужко попереджувала, що «дослідник насамперед 
опиняється перед поважними термінологічними трудноща
ми» [3, с. 29], адже в термінологічній системі віддзеркалюється 
весь процес розвитку явища, яке вона формує.
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Дослідження про народ у ХІХ ст. іменувалися і різнилися тер
мінами. У  Німеччині наука, яка займається вивченням історії 
та культури власного народу, мала назву Volkhunde, а наука, яка 
вивчає інші, переважно неєвропейські народи, раніше відсталі у 
своєму розвитку, називалася Volkerkunde. Романізованим Фран
ції, Італії, Іспанії притаманний термін tradizioni(nes) populari(nes). 
У греків існує термін «лаографія» (від laos – народ). Слов’янські 
народи прийняли терміни narodopis (словаки), ludoznawstvo (по
ляки), «народознавство» (українці), «народоведение» (росіяни).

Українознавчі дослідження щодо гуманітарних проблем 
українського народу проводили на стикові філософії і етнопси
хології, культури й історіософії, етнографії та фольклору тощо. 
Вживалися терміни «українолюбство», «українофільство», про 
які писав А. Нікольський. «Українофіли, чільні проводирі комп
ромісового українознавства ˂...˃ полишили нам у дечому ве
ликі наукові розвідки, матеріали, записки, розвідки; вони все 
ж таки поля українознавства не кидали – і в сьому їх певна за
слуга»  [8, с.  209]. Паралельно з термінами «українофільство» й 
«українолюбство», М.  Драгоманов вживав терміни «українові
дання», «україноведець», «українознавецтво». Термін «україноз
навство», на думку більшості дослідників, увів М. Грушевський, 
окресливши його у просторі класичної гносеологічної методоло
гії. Терміни «українознавство» й «україновідання» містять у собі 
шлях самопізнання етносу – народу – нації у двох фазах: Україна 
і знан ня (відання). 

Реконструюючи український історичний процес як дослі
дження в різних галузях науки, що присвячені дослідженню і 
пізнанню українського народу та його території в сучасності 
і минувшості, М.  Грушевський визначив коло українознавчих 
наук. Серед них  – українська мова, література, фольклор, істо
рія українського народу, допоміжні історичні науки, етнологія, 
антропологія, право, фізична географія, медична статистика [2].

Першу фазу терміна «українознавство»  – Україна  – можна 
вважати в певних положеннях спільною для авторів. Для дослід
ників українознавства завжди була важливою проблема вивчен
ня своєрідного та стійкого явища у природосоціокультурних 
вимірах (за В.  С.  Крисаченком), що аналізували «яким чином 
після численних історичних змін її визначальних складових – те
риторії, етнічного складу, державнополітичного устрою (аж до 
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існування в її межах одночасно кількох держав), духовнокуль
турних і зовнішньополітичних орієнтацій  – вона все ж зали
шалася ˂...˃ тією самою Україною)» [6, с. 15–16]. Не перелічити 
праць про Україну в об’єктному методологічному й зовнішньому 
вимірах, які пізнають дослідники.

Закладені в семантиці термінології українознавства істинні 
смисли пізнання, методології, соціальнополітичних, етнонаціо
нальних проблем, вони дають підставу визначити його сутність. 
Українознавство характеризується всіма ознаками, атрибута
ми цілісної науки (як соціальних, так і гуманітарних). Його світ 
охоплює всі види розрізнення знання (соціальні, мовознавчі, 
психологічні, історичні, літературознавчі тощо). Як наукове зна
ння, українознавство має ґрунтуватися на розробленій теорети
кометодологічній основі: у  ньому є програми, що змінюються 
відповідно до запитів українського соціуму, сучасної школи, 
епохи (як і у класичній та некласичній науці), розробляється но
вітня методологія дослідження. У  працях філософів «Україна», 
«українство», «українознавство» розглянуті з позицій етнософії 
(О.  Забужко, С.  Кримський), тоталогії (С.  Кізіма), культуроло
гії (Є.  Бистрицький, С.  Пролєєв) тощо. «Галузь філософського 
українознавства, котра постала в історії нашої історіософії, іс
торії філософії, початок покладено у 1861 р. розвідкою М. Кос
томарова “Две русские народности”, так і не встигнувши вповні 
розвинутися на самостійний напрямок» [3, с. 29]. Українознавчі 
проблеми розглядали в літературознавстві, педагогіці, у медій
них та господарських галузях .

Принципові відмінності у другій фазі українознавства: «знав
ство» («знавецтво») і «відання», семантика яких розкривається  в 
сучасних наукових напрямах – гносеології та епістемології. Гносео
логія (від грец. gnosis (gnoses) – пізнання і логія) – філософське 
учення про джерела, способи й закономірності набуття людиною 
істинних знань про навколишній світ і саму себе [10, с. 183].

Пошук знання та істини  – основи епістемології  – є най
актуальнішою проблемою і дуже далекою від остаточного 
розв’язання. У  багатоплановому аналізі полісемантичного сло
ва «знання» огляд епістемологічних перспектив українознавства 
зумовлює аналіз філософськонаукознавчих, методологічних 
проблем. В  українській філософській думці своїми переконли
вими дослідженнями виокремлює епістемологію В. Петрушенко 
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(з учнями його львівської школи). В. Петрушенко різницю між 
гносеологією та епістемологією обґрунтовує, покликаючись на 
«гнозис», який є тим, що відзначають, розрізняють, порівнюють, 
пов’язують з появою визначеності, знаків, позначок, а  «епісте
ма» – з тим, що має відношення до основи, на що спираються, 
що встановлене на пагорбі. У гносеології йдеться про вплив у нас 
певного зовнішнього пізнання. Отже, у концепції вченого епіс
темологія є теорією знання, першою даністю нашої свідомості, 
а гносеологія розглядає знання в контексті пізнання, дій, умов, 
чинників. Гносеологія і епістемологія відрізняються між собою 
як теорія знання та теорія пізнання [9, с. 22–23].

Розглядаючи антимонію віри та знання, О.  Лосєв звернув 
увагу, що, «об’єднавшись, вони творять третю, самостійну, кате
горію – відання, що рівноправно вміщує в себе і віру, і знання, 
яке не здатне здійснитися ні без віри, ні без знання... Я називаю 
цю міфологію абсолютною, вона  – завжди відання, гнозис»  [7, 
с. 202]. Сучасний міфологічний роздум автора над епістемологі
єю, як кажуть на Сіверському Подесенні тамтешні краяни, мож
на висловити поговіркою «Не пізнала, і не знаю, і не відаю».

Знання змісту і структури термінів може систематизувати ло
гіку розвитку гносеологічних та епістемологічних побудов науки 
в різних часопросторових вимірах. Розгляд українознавства з 
позицій відповідних методологій сприятиме формуванню його 
терміносистеми, розкриватиме як розходження, так і єдність 
гносеології та епістемології, що породила в ХІХ–ХХ  ст. приро
докультурну парадигму класичної і некласичної науки  – гно
сеологічної методології, а  також епістемології, яка опікується 
мисленням людини, збагаченням її знань і в переддень третьо
го тисячоліття постала в культурноантропологічній парадигмі 
[11, с. 46–51].

Сучасна епістемологічна методологія позбавлена ідеологіч
ної звуженості та політичної однобічності. Вона визначається 
як сфера практичного розв’язання проблемних ситуацій (або 
проблем, які існують в усіх сферах сучасного суспільного жит
тя, особливо в стосунках з природою (екологією)) у  стосунках 
між расами, націями, народами, у міжнародному розподілі праці 
людей, що на сьогодні є завданням довгострокової важливості. 
В епістемологічній методології стає визначальною тріада Люди
на – Культура – Природа.
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Перехід у простір епістемологічної навігації актуалізує ан
тропологічні проблеми: особливості людського пізнання, до
свіду, ірраціональночуттєвого світу людини; світоглядні, 
свідомісні обрії ідентичності, ментальності, мобільності, на
ративу, нарації, рецепції; естетичність, кордоцентризм, добро
чинність тощо. 

Отже, українознавство нового тисячоліття виходить за межі 
наук (класичних, некласичних, постнекласичних), а також і гу
манітарнонаукових розвідок у просторі людського саморозу
міння, суспільнонаціональної самосвідомості з відповідними 
філософськосвітоглядними наслідками. За таких умов тлума
чення українознавства щільно пов’язане з домінуючим у ту чи 
іншу епоху культурою, філософськими течіями, панівними сві
тоглядними й ідеологічними «цивілізаційними» орієнтирами, 
науковими методологіями, проблемами гуманізму й гуманіта
ристики тощо [12, с. 36].

Поява нових для гносеологічної методології багатовимірних 
часопросторових проблем глокалізації та постмодерністської 
культури, які не розглядали не лише українознавство, а й науки 
попередніх століть, не можуть слугувати аргументом у дискусії 
про вичерпність українознавства в нових умовах. На певному 
етапі завершують послідовність попередніх станів філософія і 
культура, наука і навіть релігія, започатковуючи нові наукові го
ризонти, вбачаючи в них праобрази майбутнього.

Зберігаючи і доповнюючи все цінне у спадщині українознав
ства, важливо спрямовувати відомості в розкодування глибин
ного смислу зазначених термінів. Це могло б посприяти пошу
кам цілісності українознавства (україновідання), віднайти «код 
для єдності фізиків і ліриків» і наблизитися до гуманітарної галу
зі в технологічному комунікативному суспільстві, обґрунтувати 
українознавство, хоча б термінологічно, в єдності, взаємозалеж
ності з тріадою Людина  – Культура  – Природа, а  також мето
дологією  – наукою  – культурою, наприклад: українознавство у 
гносеологічній методології класичної науки (природокультурна 
парадигма) культури модернізму; українознавство у гносеоло
гічній методології некласичної науки культури постмодернізму 
(природокультурна парадигма); українознавство в епістемо
логічній методології (антропокультурної парадигми) культури 
постпостмодернізму.
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Українознавство розширює свої обрії наповненням новими 
смисловими термінами: «україністика», «україніка», «україносо
фія», «українологія» та інші.

У 1989 році, у Неаполі, учені від України та українських діа
спор організували Міжнародну асоціацію україністів (далі  – 
МАУ). Це було перше єднання науковців материкової України та 
зарубіжжя, можливість поділитися своїми знаннями одне з од
ним та розповісти про Україну світові. На початку 1990х років, 
коли Україна себе тільки відкривала світові, було вкрай важливо 
заявити про себе міжнародній спільноті, пояснити хто ми, чиїх 
батьків і що можемо привнести у світову цивілізацію.

Було створено і Національну асоціацію україністів.
МАУ узяла на себе координацію українознавчих дослі

джень на всіх континентах планети, що засвідчили Конгреси 
МАУ  (1990–2018). Україністика існує серед загальновживаних 
понять «англістика», «русистика», «полоністика», «богемістика», 
«романістика», «китаїстика», «іудаїстика» тощо, які стосуються 
вивчення, збереження духовної і матеріальної культури певного 
народу. В Ужгородському університеті 1996 року було відкрито 
кафедру славістики і словакістики, де готують філологів, пере
кладачів, а  також випускають журнал Studia slovakistika: Вірту
альний інститут славакістики.

Проблема консолідації, об’єднання всіх досліджень у кон
цепції постнекласичної науки епістемологічної методології 
є досить актуальною. Роздрібненість досліджень приносить 
різночитання не лише термінологічне. Нині необхідно аку
мулювати якомога більше різних думок щодо нових наукових 
концепцій, ідей, щоб із цього розмаїття поглядів творилася між
дисциплінарна наукова інтегративнототалогічна цілісність  –  
українознавство.
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Світлана Іваницька,  
Світлана Ляшко 

(Київ)

праця михаЙла могилянського 
«шевЧенкови роковини 1916 року  

(26 лютого)» у контексті просвітницького 
руху регіонів україни

Михайло Михайлович Могилянський (1873–1942)  – правник, публі
цист, критик, письменник, літературознавець, громадський і політичний 
діяч. У статті розглянуто його брошуру «Шевченкови роковини 1916 року 
(26 лютого)», яка містить згадки про обставини Шевченківської меморіаль
ної церемонії 1913 року в Східній Галичині. Аналіз змісту твору доводить 
безпосередній зв’язок ідеалізованого меморіального образу поета з куль
турнопросвітницькими завданнями ліберальнодемократичної еліти по
чатку ХХ ст. 

Mykhailo Mohylianskyi (1873–1942) is known as a law scholar, publicist, critic, 
writer, specialist in literature, public and political figure. His brochure Shevchenko 
Anniversary in 1916 (February 26) is considered in the article. The work contains 
the reminiscences on the circumstances of Shevchenko memorial ceremony in 
1913 in Eastern Halychyna. The content analysis of this essay demonstrates a direct 
link between the idealized memorial image of the poet, cultural and educational 
tasks of the liberal and democratic elite of the early XXth century. 

«...І провідною зіркою для нас може бути тіль
ки спадщина великих ідеалів, які ми одержали 
від минулого і передати мусимо майбутньому. 
Заповідану нам поетом певність – “Не вмирає 
наша правда, Не вмирає воля!” по всяк час пре
творятимемо в активність, нею захищатиме
мося від невір’я» 

(М. М. Могилянський) 
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Шевченківський канон у розумінні його як періодичних ри
туалів з ушанування пам’яті або ж меморіальних церемоній, що 
апелюють до минулого та впливають на формування спільної 
пам’яті, почав формуватися в 60х  роках ХІХ  ст. Зокрема, ро
ковини на вшанування пам’яті Т. Шевченка були започатковані 
українською громадою відразу по смерті великого поета, згодом 
до них додалися заходи, приурочені до дати його народження. За 
кілька десятків років Шевченкові роковини «вийшли на широ
ку дорогу суспільну і притягають до себе увагу та цікавість усіх 
станів громадських  – і  не на Україні тільки, а  й по інших міс
цях Росії, де є українці духом, або взагалі люди, яким дорогі ті 
високі ідеї, ті вічні істини, що виявилися в “Кобзарі”», – писав 
С.  Єфремов, один з активних учасників комемораційного про
цесу, у 1901 році [5]. 

Заходи, пов’язані зі вшануванням пам’яті поета, проводили у 
формі панахид, переказів віршів, виконання музичних концертів, 
промов, публічних лекцій, написання і видання спогадів, замі
ток, бібліографічних оглядів та рецензій на перевидання творів 
Шевченка та про Шевченка. Для публічних виступів і публікацій 
використовували теми, пов’язанні з глорифікацією постаті, попу
ляризацією творчості, інтерпретаціями образу Кобзаря в націо
нальній культурі й міфотворчості. Щодо репертуару публічних 
виступів, то, як правило, обирали найбільш актуальні теми, які 
вможливлювали, з огляду на творчий спадок і приклади із життя 
Т.  Шевченка, висловлення (інколи езоповою мовою) ставлення 
до подій і явищ сучасного культурного життя й соціальнополі
тичного подій. Наприклад, П. Куліш для своєї промови на смерть 
Т. Шевченка «узяв темою свободу думки й ідею народності» [2]. 

У  1882  році Ернест Ренан у своїй знаменитій промові «Що 
таке нація?» наголошував, що для існування останньої необхід
ні як спільні спогади, так і колективне забуття певних моментів 
минулого, бо «сутність нації в тому й полягає, що всі індивіди, 
її складові, мають між собою багато спільного, і, водночас, вони 
забувають багато чого, що їх роз’єднує» [1, с. 216]. Фактором, що 
роз’єднує українську націю, є пам’ять про світові війни. Факто
ром, що інтегрує її, – пам’ять про Тараса Шевченка, який стоїть 
першим у «пантеоні національних героїв». 

Пам’ять про Шевченка становить складну конструкцію, яка 
викристалізовувалася протягом століть у процесі комеморації. 
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Комеморація, за П.  Коннертоном, це «меморіальні церемонії», 
які апелюють до минулого та впливають на формування спільної 
памяті  [12, с. 75–76]. Завдяки певним механізмам та прийомам 
комемораційних практик, упродовж десятиріч відбувалося тво
рення канонічного образу Шевченка. С. Єкельчик, розглядаючи 
процес конструювання українофілами після 1861 року символів 
і ритуалів, пов’язаних з могилою Шевченка, відзначає, що «на
родне ˂...˃ підґрунтя цього нового культу підготувала ˂...˃ бага
товікова традиція вшанування місцевих святих та паломництва 
до місцевих святинь» [4, с. 63]. Поминальні обряди – це ритуали, 
що концентрують увагу в соціальній пам’яті на «основополож
ному наративі» певної спільноти та покликані забезпечити в ній 
тяглість колективної пам’яті. «Акти поминання (вшанування, 
церемонії) не стільки безпосереднє відображення “реальної” ко
лективної пам’яті, як соціально сконструйований дискурс  ˂...˃ 
Як дійства акти поминання відбивають і колективну пам’ять, 
якою вона поставала в зображальних практиках минулого, і со
ціальний та культурний дискурс сучасности про минуле»  [4, 
с.  52–53]. Досліджуючи механізм формування національної й 
історичної пам’яті української спільноти у ХХ ст., історики від
значають, що «звернення до комеморації дозволяє наблизитися 
до вирішення питання щодо механізмів конструювання моделей 
пам’яті, розмаїття її форм, репрезентацій, носіїв і ретранслято
рів» [3, с. 345]. 

Культ Шевченка, закладений українськими патріотами від
разу ж після смерті поета, підтримував у «конструкторів» й «іде
ологів» української нації відчуття солідарності, сприяв, завдя
ки повторюваним спеціальним ритуалам, що «відтворювали» 
спільне сакральне минуле, формуванню спільної ідентичнос
ті. Формування ідентичності вимагає відчуття безперервності 
історії. Адаптуючи нові явища та ідеї, українофіли, а  згодом 
їхні спадкоємці й продовжувачі народницької традиції – лега
лісти й ліберали з покоління «Молодої України» 1890–1900х 
років, «національносвідомі українці», – прагнули реінтерпре
тувати «минуле» таким чином, щоб нове «справжнє» постало 
продовженням історичної традиції й водночас послугувало в 
конструюванні модерної національної свідомості. На початку 
1920х  років, у  добу «українізації», звеличений і вшанований 
Шевченко остаточно посів перше місце серед ідейнокультур

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



418

них провідників нації  [2, с. 113]. І донині Тарас Шевченко за
лишається «найвизначнішим історичним маркером української 
національної ідентичності», а  постать його є «глибоко вкорі
нена у національну пам’ять українського народу». Протягом 
понад півтора століття, із часу перепоховання праху поета на 
Чернечій горі, у Каневі триває процес конструювання його ме
моріального образу, що зазнавав помітних трансформацій у ту 
чи іншу історичну епоху й супроводжувався формуванням від
повідного комемораційного канону [13, с. 348]. 

Однак, окрім вивчення колективних комемораційних прак
тик, заслуговують також на увагу індивідуальні меморіальні 
інтерпретації образу поета. У  нашому випадку таким «співт
ворцем» Шевченкового меморіального канону постає Михайло 
Михайлович Могилянський (22 листопада (за ст. ст.) 1873 – 22 бе
резня 1942  роки)  – правник за професією, український літера
турний критик, публіцист, літературознавець, письменник – за 
покликанням. У 1923–1933 роках – науковий співробітник Все
української академії наук (ВУАН) і керівник Комісії для складан
ня біографічного словника.

Політична діяльність М.  Могилянського в 1907–1917 роках 
була пов’язана передусім з перебуванням у лавах конституцій
нодемократичної партії (партії «Народної свободи»)  – провід
ної сили легальної опозиції Російської імперії в останні роки 
існування царату. З березня 1907 року він був кооптований до 
лав її ЦК. Олександр Гнатович Лотоцький (1870–1939)  – гро
мадський діяч, публіцист, історик церкви, один із провідників 
Петербурзької української громади, з якою тісно, у зазначений 
період, контактував М. Могилянський, – у своїх мемуарах його 
характеризував так: «Дуже живою та активною постаттю на пе
тербурзькому ґрунті був Михайло Михайлович Могилянський. 
Натура талановита, ріжностороння, хоч трохи роскидана, і  се 
останнє перешкоджало йому в якійсь одній ділянці виявити ті 
здібності, що дала йому природа. Досить постійно писав у петер
бурзькій пресі, головно в “Речи”, часто зачіпаючи справи україн
ські, – з сього погляду була се дуже корисна людина. Писав живо, 
з  темпераментом, що допроваджував його часом (коли ходило 
про критику) до надто далеко ідучих висновків, аж треба було 
його здержувати. Був правовірний член партії народньої свобо
ди (к.д.), енерґічно працював для партії та гаряче виступав про
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ти яких будь закидів на її адресу ˂...˃ На протязі яких десяти літ 
перед революцією хоч поволі, але послідовно відбував певну ево
люцію щодо українського світогляду. На кадетському з’їзді в маю 
1917 р. поставив руба справу української федерації, розуміючи 
її не в тій вузькій інтерпретації, як її ставила партія, і врешті з 
партії вийшов» [15, с. 62–63]. 

Щодо висвітлення в науковій літературі постаті самого 
М. Могилянського, зазначимо, що систематична робота в цьо
му напрямку щойно розпочалася. Зокрема, вийшов із друку на
уковопопулярний ілюстрований часопис «Пам’ятки України: 
історія та культура» (2013. – № 9), в упорядкуванні якого бра
ли безпосередню участь і автори запропонованої увазі читача 
статті. Вміщені в цьому числі матеріали якнайповніше розкри
вають життєвий і творчий шлях М.  Могилянського, змальо
вують процес формування його ідентичності, роздуми щодо 
перспектив розвитку української культури й майбутнього 
українськоросійських відносин  [9], подають характеристику 
його діяльності на посаді керівника «Постійної комісії для скла
дання біографічного словника діячів України» (1923–1933) [16], 
висвітлюють його власні погляди на проблеми реформування 
політичного й соціальноекономічного устрою Російської ім
перії, місця і ролі Державної Думи в політичній системі краї
ни [7], нарешті, історію напівзабутої полеміки 1913–1914 років 
з Леніним з національного питання [11], яка фатально позна
чилася на подальшій долі М.  Могилянського та його родини. 
Уперше опубліковано всі  – три  – версії автобіографії, архівні 
листи М. Могилянського та його матері – Марії Миколаївни – 
до чернігівського адвоката І. Шрага, складено, нарешті, бібліо
графічний персональний покажчик [10], що має значно полег
шити роботу інших дослідників. 

Свої перші статті, присвячені пам’яті великого Кобзаря, 
М.  Могилянський опублікував у газетах «Киевские отклики» 
(1905) і «Киевские вести» (1909). Надалі популяризував твор
чість Шевченка в періодичних виданнях «Речь», «Украинский 
вестник», «Русская мысль», «Всемирный вестник», «Жизнь для 
всех», «Книга и революция». Розшукав та надрукував у журна
лі «Вестник Европы» (1909. – № 5) автограф Шевченка («Вітер з 
гаєм розмовляє...»), перекладав російською мовою окремі поезії 
Шевченка. За дорученням В.  Доманицького намагався здобути 
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автограф «Мар’яничерниці» для другого видання «Кобзаря». 
М.  Могилянський переймався ідеєю здійснити повне видан
ня «Щоденника» Шевченка й навіть розпочав роботу в музеї 
української давнини В.  Тарновського в Чернігові, про що 1910 
року листовно сповіщав М. Коцюбинському й П. Стебницькому. 
У  шевченкіані М.  Могилянського, згідно з дослідженням літе
ратурознавця С.  Кривенка, нараховується вісімнадцять праць, 
присвячених роковинам зі дня народження або смерті поета, або 
таких, де згадано твори поета. Це, зокрема, – «Памяти Т. Г. Шев
ченко»  [17], «Т.  Г.  Шевченко (род. 25  февраля 1814  года)  [19], 
«Шевченкова годовщина (26 февраля 1861 г.)» [18], «Шевченкові 
роковини 1916 року (26 лютого)» [21], а також гострокритична 
рецензія на опублікований І.  Айзенштоком «Дневник» Шев
ченка  [20]. М.  Могилянський гаряче підтримував ідею засну
вання Інституту Тараса Шевченка, про що свідчать його листи 
до вченого секретаря Інституту  – І.  Айзенштока. Зацікавлення 
академічної критики викликали такі статті М.  Могилянського 
(надруковані під псевдонімом «Павло Чубський»), як «Куліш 
і Шевченко» (1927) і «Кохання в житті Шевченка та Куліша» 
(1929) [6]. Письменник плекав намір написати роман «Шевчен
ко». (Найбільш повний огляд «шевченкіани» М. Могилянського 
здійснено в статті С. Кривенка [див: 14]. – С. І., С. Л.)

На початку ХХ ст., коли розпочалася активна політична і лі
тературна діяльність М. Могилянського, організація і тематика 
виступів учасників Шевченківських роковин модифікувалися 
відповідно до політичних обставин. Отже, адекватним чином 
оцінити й інтерпретувати їх можна лише в реальному історич
ному контексті. Початком залучення М. Могилянського до фор
мування комемораційного Шевченківського канону можна вва
жати перше знайомство юнака з празьким виданням «Кобзаря», 
що зберігався в бібліотеці батька. Видавцем «Кобзаря» був відо
мий український земський статистик, етнограф, фольклорист і 
громадський діяч Олександр Олександрович Русов (1847–1915). 
Згодом М.  Могилянський з ним співпрацював в «Украинском 
вестнике», що виходив із 21 травня по 7 вересня 1906 року в Пе
тербурзі за редагуванням М. Славінського. 

За студентських років М. Могилянський брав участь в органі
зації і проведенні публічних вечорів, присвячених пам’яті Коб
заря, та в інших традиційних заходах. На одному з таких вечорів 
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він виголосив доповідь «Економічний матеріалізм і українське 
питання», яку згодом опублікував в очолюваному І.  Франком 
журналі «Народ» з  підзаголовком «Читано на Шевченкових 
роковинах». 

Як свідчив сам М.  Могилянський, найбільш запам’яталися 
йому заходи з нагоди 100річчя з дня народження поета (1914 р.). 
Українська національносвідома громадськість планувала про
вести його не лише як загальноукраїнське і всеросійське, але 
й загальнослов’янське свято. Царський уряд заборонив прове
дення святкувань, однак у багатьох містах Російської імперії та 
на етнічних землях, окрім панахид та інших заходів, відбулися 
демонстрації протесту. Ювілей співпав з перебуванням М. Мо
гилянського на посаді мирового судді в містечку Городня Черні
гівської губерні (цікаво, що це містечко 1846 року, за дорученням 
Археографічної комісії, відвідав Шевченко). 25 лютого (за ст. ст.) 
1914 року М. Могилянський, разом з матір’ю Марією Миколаїв
ною, яка гостювала в сина, замовив у Троїцькому соборі пана
хиду по Шевченку. М. Михайлович у листі до М. Грушевського 
писав: «В  Городні се вперше відбулася Шевченківська панахи
да ˂...˃ На жаль у церкві людей було дуже мало...» [22, с. 217]. 

Твір М.  Могилянського «Шевченкови роковини 1916  року 
(26 лютого)» написаний і виданий у роки Першої світової війни. 
На титульній сторінці обкладинки зазначено: «Петроград, 1916 р. 
Ц. 5 коп. Склад видання: Петроград, Петр[оградська] стор[она], 
Б[ольшой] пр[оспект], 1. “Український Базар”». Далі – «Чернигів 
Друкарня Губ[ернського] земства, 1916 р.». На внутрішній сто
рінці обкладинки примітка: «Дозволено воєнною цензурою». На 
останній сторінці обкладинки брошури штамп: «Українське то
вариство в Київі». 

Перша світова війна стала тяжким випробуванням для укра
їнського народу, який був розділений кордонами двох імперій та 
воював у двох антагоністичних блоках – Антанти й Четверного 
союзу. Отже, не випадково текст М. Могилянського починаєть
ся такими емоційними рядками: «Вже здавна день 26го Лютого 
став днем українського національного свята, та не того свята, яке 
мертвим, коли не офіціальним, то офіціозним, раз на завжди ви
робленим каноном притуплює думку і заморожує почуття, але 
того свята, яке творчим подухом живодайної сили примушує 
жвавіше битись живчик думки й почуття, від якого за плечима 
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виростають крила!.. Вже вдруге в тяжких обставинах національ
ного лихоліття святкуємо день 26го Лютого! З скількох сердець 
рветься стогоном крик: ...“не однаково мені Як Україну злиї люде 
Присплять лукаві і В огні її окраденую збудять!!!” Бо безмежне 
зараз змагання “приспати” усю Україну, а частина її в дослівнім 
значінні окрадена і збужена в огні!» [21, с. 1]. 

Твір містить згадки про обставини Шевченківської меморі
альної церемонії 1913 року в Східній Галичині, на якій М. Мо
гилянський був присутній та яку детально описав. «Пригадую 
один незабутній епізод з моєї останньої подорожи на Галичи
ну, – писав М. Могилянський. – Було це в червні 1913 року, за 
рік до війни. Довелось мені бути в повітовим місті Бібрці, в день, 
коли одбувались останні вибори до Галицького сойму. Послом до 
сойму обраний був Лонгин Цегельский, посол парламентський, 
з яким я й приїхав ранком в день виборів до Бібрки. Після ви
борів, в залі кредитового союзу одбувся бучний бенкет. Коли на 
бенкеті почалися промови, д. Цегельский звернувся до присут
ніх, переважно селян – з 112 виборців (вибори двуступінні) було 
4–5 попів, решта селяни – хлібороби, – з пропозицією вітати гос
тя з великої закордонної України, яка пильно прислухається до 
боротьби галицьких українців за національне право і добачає в 
тій боротьбі своє діло... Тоді взяв слово старий поважний селя
нин, що сидів біля мене з другого боку. Він висловив, що до смер
ті не забуде того, що мав честь сидіти на бенкеті поруч з гостем з 
великої закордонної України, звідки залунав голос незабутнього 
Кобзаря, що покликав до національного відродження усі землі 
українські, розбудив усі серця живі... Після сього почав читати 
головніші, на його погляд, заповіти Кобзаря. Читав з глибоким 
зворушенням і почуттям, які свідчили, що те, що він читає, уві
йшло міцно в душу ˂...˃ і читав стільки, скільки мало мабуть хто 
з українських інтелігентів прочитає з Кобзаря... Одповідаючи 
на привітання, я мусив зазначити, що творчістю героїв духу усі 
землі українські сполучені в одну національність. Як би не края
ли державні межи тіла української національності, національна 
свідомість твердо стоятиме на ґрунті єдності. Коли наш Шев
ченко, син кріпакаселянина, свій на Галичині, то з другого боку 
син Галицького селянина Іван Франко, творець епічного образу 
Мойсея – свій на Вкраїні, наш Коцюбинський – свій на Галичині, 
Галицький Стефаник, буковинка – Ольга Кобилянська – свої на 
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Вкраїні. Нарешті не можемо казати ми і Ви, Ви і ми, кажемо – ми, 
ми  – Українці!... Отсей Галицький поважний селянинхлібороб 
став в моїх очах симболем [так у тексті. – С. І., С. Л.] української 
національної єдності, я  згадую про нього з нагоди Шевченків
ського ювілею тому, що в сьому симболі яскраво відбилася Шев
ченківська стихія» [21, с. 2–3].

Загалом М. Могилянський у стриманій формі висловлює кри
тичний погляд на події, що відбувалися на українських етнічних 
землях під час лихоліття Першої світової війни. Військова ком
панія 1915 року в Східній Галичині (приєднання до Росії окупо
ваних територій Галичини й Буковини, закриття українських 
часописів, книгарень, шкіл, костьолів, просвітніх установ тощо; 
після поразки російської армії  – повернення на західноукраїн
ські землі австрійської і польської адміністрації, їхнє прагнення 
викоренити все, пов’язане з російськими впливами) та в підро
сійській Україні (ліквідація осередків українського культурного 
життя, переслідування і закриття періодичних видань тощо) ви
лилися, по суті, у нові репресії проти українства, у «нові руїни». 
Так, щодо наслідків військових подій 1914–1916 років у Східній 
Галичині, М. Могилянський зазначив, що «пекучим болем пере
низане тіло української національності, бо руїна й вогонь вже 
майже два роки плюндрують Галичину (перекинувшись по части 
й на Україну Російську)... Нестерпний той біль, навіть незалежно 
від того, яку ролю відігравала Галичина в загальний економіці 
національного життя...» [21, с. 1–2]. 

У  своїй брошурі М.  Могилянський звернув увагу читача на 
карколомний характер доби. Передчував подальші неминучі 
зміни (завершувалося дев’ятнадцяте «довге століття», починало
ся важке й криваве двадцяте...), а тому звертався до шевченків
ських пророчих рядків: «Живимо в історичні часи нової будів
лі, нових руїн. “Перед нашими очима” виростають нові могили, 
занадто багато могил, витворюються нові мученіки, і нема чого 
розпитувати – за що? За що – то всім відомо! Сучасні “неправ
ди” ще недавно нікому б навіть не приснились! Знов – “поки що
течуть ріки, Кривавиї ріки!..” І провідною зіркою для нас може 
бути тільки спадщина великих ідеалів, які ми одержали від ми
нулого і передати мусимо майбутньому. Заповідану нам поетом 
певність – “Не вмирає наша правда, Не вмирає воля!” по всяк час 
претворятимемо в активність, нею захищатимемося від невір’я, 
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по всяк час маючи перед духовими очима великий приклад того, 
кого “за Вкраїну замучили колись”...» [21, с. 5–6]. 

Фундаментальною думкою твору є ідея національної консолі
дації і «соборності» (возз’єднання) українських земель, віра в те, 
що «не вмирає наша правда, не вмирає воля». М. Могилянський 
констатує: «Як би не краяли державні межи тіла української на
ціональності, національна свідомість твердо стоятиме на ґрунті 
єдності». І далі зауважив: «Так велетенська тінь геніального поета 
покрила собою усі землі українські ˂...˃ сполучила тим міцним, 
нерозривним сполученнямцементом, який з етнографічного ма
теріалу творить національність. Шевченківська стихія стала од
ним з міцніших чинників тієї національної єдності, що єсть сві
том, якого тьма не об’їсть, яка видержить найтяжчи іспити...» [21]. 

Варто зауважити, що, порівняно із широковідомими тек
стами, присвяченими Шевченку, авторами яких є С.  Єфремов, 
М. Грушевський, М. Коцюбинський, І. Франко та інші діячі мо
дерної доби націєтворення, у тексті М. Могилянського бринять, 
щоправда, не занадто виразно, дещо дисонансі (щодо загальних 
постулатів «українства») ноти імперської лояльності і патріотиз
му. М. Могилянський як член ЦК кадетської партії, що беззапе
речно перейшов, разом з її керівництвом, у серпні 1914 року від 
пацифізму до оборонства, був прихильником участі Росії у Пер
шій світовій війни до «повної й остаточної перемоги». На сторін
ках твору він переконував потенційного читача в тому, що «не
безпека германізму загрожує руїною світовій демократії...», що 
«перемога Росії на чотирьох фронтах дасть перемогу і на п’ятим 
фронті, се б то перемогу в боротьбі внутрішній». Однак одно
часно акцентував: «...коли Росія бореться за волю, за демокра
тичний лад та права людини й громадянина, українці повинні 
ще боротись за саме своє існування, за права національні...» [21, 
с. 4]. Думка, яка не втратила свого значення і донині, коли спо
стерігаємо в умовах нинішньої кризової української дійсності 
факти брутального порушення прав людини, неповаги людської 
гідності, коли зростають на очах нові й нові загрози здобуткам 
національної культури. У творі М. Могилянського наявні й ме
моріальна Шевченкова риторика, й агітаційнопропагандистські 
елементи, і елементи прогнозування майбутнього. 

Публікація М.  Могилянського «Шевченкові роковини 
1916 ро ку (26 лютого)» (Чернігів, 1916) цікава ще й тим, що вона 
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демонструє самобутність й оригінальність автора тексту в інтер
претації постаті Шевченка. Суттєвою для пояснення змісту тво
ру є та обставина, що тривалий час громадськополітична по
зиція М.  Могилянського була пов’язана спочатку з російським 
легальним марксизмом, а  згодом  – з  російським лібералізмом 
(кадетизмом). Разом з іншими представниками ліберальноде
мократичної еліти М. Могилянський відстоював модерністську 
альтернативу реформування Російської унітарної держави шля
хом реалізації моделі створення політичної нації, принципів 
мультикультуралізму й федералізму, одночасно критикуючи 
базові принципи консервативного імперського проекту. В публі
цистиці, виступах на кадетських форумах та громадських зібран
нях його позиція була скерована на забезпечення українсько
російської політичної взаємодії в середовищі опозиції [більш 
докладно про це див.: 8]. 

У 1908–1916 роках під впливом різноманітних обставин (зо
крема загострення національного питання в умовах посилення 
імперського тиску на українські культурні інституції в межах Ро
сійської імперії) відбувається трансформація поглядів М. Моги
лянського як публіциста й письменника в напрямку від «україно
фільства» до «свідомого українства». І, як уявляється, текст твору 
демонструє один із критичних етапів цього складного й непо
вторного індивідуального процесу перекодування ідентичності. 

У підсумку зауважимо, що зміст твору «Шевченкові рокови
ни 1916 року (26 лютого)» М. Могилянського віддзеркалює осо
бливості сприйняття Шевченкового комемораційного канону 
в різних регіонах української землі, демонструє безпосередній 
зв’язок ідеалізованого меморіального образу поета з культурно
просвітницькими завданнями ліберальнодемократичної еліти 
початку ХХ ст. 
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