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5

ВСТУПНЕ СЛОВО

Підсумком виконання планової теми відділу української 
та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського 
НАН України є колективна монографія «Сучасні аспекти дослі-
дження міжетнічних зв’язків у фольклорі». У праці розглянуто 
актуальні питання сучасної фольклористики України в загаль-
ноєвропейському контексті. Спільне дослідження об’єднує 
новий підхід до розгляду побутування української народної 
творчості та її збереження в умовах нових суспільних дефор-
мацій, які торкнулися та негативно позначилися й на культур-
ному просторі інших країн. Важливим для української гумані-
таристики є також врахування Конвенції ЮНЕСКО «Про збе-
реження нематеріальної культурної спадщини», що сприятиме 
протидії негативного впливу глобалізації. Це стосується як 
української традиційної культури, так і функціонування фоль-
клору національних меншин України. Висвітленню цих аспек-
тів проблеми присвячено розділи Л. Вахніної («Етнокультурні 
процеси у фольклорі національних меншин України в контек-
сті глобалізаційних змін») та Т. Шевчук («Нові моделі міжет-
нічної культурної взаємодії: українсько-єврейська ідентич-
ність крізь призму фольклору»). У наш час актуальним є спо-
стереження за міграційними процесами в Україні та сучасній 
Європі, які викликали утворення нових діаспор, зокрема укра-
їнської в Польщі. Особливої уваги потребує вивчення адапта-
ційних чинників у середовищі зарубіжних українців в умовах 
європейської мобільності. Про це йдеться в розділах Л. Халюк 
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(«До питання про сучасні механізми збереження та функці-
онування наративів про переселення українців до України й 
Польщі в 1945–1947 роках») та І. Коваль-Фучило («Міжетнічні 
стереотипи та уявлення в усних оповідях про примусове пе-
реселення»), кожний з яких вирізняється актуальністю й за-
лученням нових матеріалів, зокрема, з польових досліджень у 
Польщі й на теренах українсько-польського пограниччя.

Європейський досвід у галузі вивчення процесів мобіль-
ності й збереження національної ідентичності в умовах склад-
них суспільних і глобалізаційних викликів та змін є важливим 
для українських фольклористів також у контексті міжкультур-
них процесів і взаємозв’язків, впливу історичних подій на су-
сідні народи й культури. Вивчення етнокультурної ситуації в 
Угорщині, Хорватії та Сербії, наукові зв’язки з Україною пред-
ставлено в розділах Л. Мушкетик («Події та діячі угорської іс-
торії в західноукраїнських наративах: до питання історизму 
фольклору»), М. Карацуби («Українсько-хорватські фолькло-
ристичні зв’язки початку ХХІ  століття: результати спільного 
проекту») та О.  Микитенко («Славістична фольклористика 
в Україні і Сербії: сучасні методологічні засади та актуальні 
проблеми дослідження міжетнічних зв’язків»).

Сучасна фольклористика європейських країн змінила сфе-
ру свого дослідження, розширивши її межі у зв’язку з вико-
ристанням нових методів моніторингу народної культури, ви-
вчення нових явищ. Фольклористичний дискурс дедалі біль-
ше використовує сучасні аудіовізуальні методи та інноваційні 
технології, що характерно і для української гуманітаристики. 
Аналізу цих аспектів студій присвячено розділи О.  Чебанюк 
(«Антропологічні аспекти видовищної культури українців: 
традиції та інновації») та Т.  Броварець («Фольклор усний  – 
фольклор писемний – фольклор оцифрований. Діджиталізація 
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народної культури і розвиток метафольклору як закономірний 
наслідок»). 

У роботі також приділено увагу вивченню україніки, особ-
ливо в тих країнах, де українська діаспора становить ваго-
мий складник. Так, матеріали деяких розділів сприятимуть 
входженню нових і маловідомих матеріалів до української 
народознавчої науки. Зазначені питання висвітлюються в 
розділах В. Головатюк («Україніка на сторінках польської на-
укової періодики»), Л.  Іваннікової («Україніка в російських 
наукових виданнях початку ХХІ  століття: історіографія та 
текстологія») та Л.  Козар («Фольклорні матеріали в архів-
них джерелах та сучасні аспекти їх дослідження»). В окремих 
розділах розглянуто питання жанрової специфіки, зокрема, 
казкової прози та її збереження (М. Дмитренко «Українська 
народна казкова проза: стан і перспективи дослідження»).

Нова праця може бути використана для спецкурсів на ка-
федрах фольклористики та слов’янської філології вищих на-
вчальних закладів України, а  також у практиці відповідних 
міністерств, органів державної влади та управління, зокрема 
місцевих громад, для вироблення концепції розвитку культу-
ри в Україні з урахуванням сучасних міжетнічних процесів на 
тлі глобалізаційних викликів і механізмів толерантності в сус-
пільстві на фольклорних матеріалах.

Лариса ВахнінаIM
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Р О З Д І Л  1

ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ФОЛЬКЛОРУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, 
ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

Лариса Вахніна

1.1. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ 
У ФОЛЬКЛОРІ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

У 1995 році в Страсбурзі Рада Європи підписала Рамкову 
конвенцію про захист національних меншин. Важливе місце 
в ній займає питання про збереження їх національних куль-
тур та громадянських прав. Стаття 5 цієї Конвенції зобов’язує 
держави, що приєдналися до неї, створювати необхідні умо-
ви для того, щоб особи, які належать до національних мен-
шин, мали можливість розвивати свою культуру, зберігати 
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основні елементи самобутності, зокрема релігію, мову, тра-
диції та культурну спадщину. Україна також ратифікувала 
Конвенцію. Відповідно уряд прийняв цілу низку законів та 
постанов, виробив стратегію здійснення культурної політи-
ки щодо функціонування та збереження традиційної спад-
щини національних меншин.

Сьогодні актуальності набуває і Конвенція ЮНЕСКО «Про 
збереження нематеріальної культурної спадщини» (2003). До 
неї нещодавно приєдналася Україна, яка потребує ще ширшо-
го впровадження у практичну площину сучасного функціону-
вання фольклорної культури національних меншин, що, без-
перечно, сприятиме кращому збереженню їх традицій у сучас-
ному глобальному світі. 

Аналізу динаміки змін, що відбулися у фольклорних тради-
ціях народів України останнім часом, сприятиме багаторічний 
досвід вивчення національних меншин і міжетнічних проце-
сів фольклористами ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 1 
та участь авторки розділу як члена журі фестивалів польської 
культури «Веселка Полісся» в Житомирі й у Києві 2.

До збирацької діяльності, особливо текстів і мелодій автен-
тичних народних пісень, необхідно залучати музичних керів-
ників фольклорних колективів. Актуальним залишається та-
кож здійснення етносоціологічних досліджень серед виконав-
ців у місцях їх компактного проживання. Важливим є розгляд 
питань ідентифікації національних традицій у збереженні 

1 Під одним небом: фольклор етносів України / упоряд.: Л. Вахніна, Л. Муш-
кетик, В. Юзвенко ; Головна спеціалізована редакція літератури мовами націо-
нальних меншин України. Київ, 1996; Горбань І. Болгарський фольклор і болга-
ристика в Україні. Львів, 2005.

2 Пісенна культура польської діаспори України / упоряд., передм. Л. Вахні-
на. Київ : Етнос, 2002.
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Розділ 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

самосвідомості, родинних взаємин у системі культурних над-
бань кожного етносу. Проте сьогодні через складну ситуацію в 
Україні, брак коштів на утримання фольклорних колективів та 
їхні поїздки деякі відомі ансамблі припинили своє існування.

Етнокультура національних меншин в Україні може зазна-
ти непоправних втрат. Адже у зв’язку зі складною нинішньою 
ситуацією представники деяких з них почали повертатися до 
своїх метрополій. Скажімо, до Польщі переїхало понад дві ти-
сячі представників поляків Сходу України. 

Увагу широкої громадськості привернуло обговорення зга-
даної проблеми на круглому столі в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України 27 вересня 2015 року, матеріали якого згодом було 
опубліковано у видавництві Інституту. На засіданні круглого 
столу виступили відомі науковці, представники гуманітарних 
наук України (акад. Г. Скрипник, акад. М. Жулинський, член-
кор. В. Євтух, член-кор. А. Загнітко (він змушений був виїхати 
з Донецька), заступник директора Інституту соціології НАН 
України, д-р соціол. наук Є. Головаха, представники вищих на-
вчальних закладів Маріуполя, Одеси, Харкова, Сімферополя 
та  ін.), зарубіжні вчені Австрії, Польщі та Болгарії. Останню 
представляла делегація Інституту етнології та фольклористи-
ки з Етнографічним музеєм БАН – М. Сантова, Цв. Димитрова 
та Д. Фокас. Доповідь члена-кор. БАН, проф., доктора мисте-
цтвознавства М. Сантової була присвячена важливій пробле-
мі збереження нематеріальної культурної спадщини в умовах 
військових дій та окупації 3.

Організація та проведення нових етнічних фестивалів 
сприятимуть збереженню народних традицій у період глоба-

3 Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході Украї-
ни. Київ : видавництво ІМФЕ, 2015.
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лізаційних викликів. Використання фольклору національних 
меншин у практичній площині повинне набути широкого за-
стосування, позитивно впливаючи також на підтримання то-
лерантності в міжетнічних взаєминах народів України.

Вивчення етнокультури національних меншин в Україні має 
давні традиції, які сягають ще діяльності Етнографічної комісії 
ВУАН на початку 20–30-х років ХХ ст. Більшість цих матеріалів 
сьогодні починає входити в науковий обіг. Особливу цінність 
для сучасної науки має історія діяльності Кабінету музичної ет-
нографії та Кабінету національних меншин при Етнографічній 
комісії ВУАН, у планах яких було вивчення музики різних наро-
дів та фольклору 4 національних меншин України. Науковому 
співробітникові Кабінету музичної етно графії ВУАН (згодом – 
Інституту українського фольклору) М.  П.  Гайдаю вдалося 
здійснити численні записи як українського фольклору, так і 
народної творчості багатьох народів: айсорів, вірменів, євреїв, 
чувашів, кримських татар, греків, циган. У 1924 році з ініціа-
тиви К. Квітки М. П. Гайдай здійснив експедицію на Північний 
Кавказ, до Кабардино-Балкарії, де було зафіксовано понад сто 
творів балкарського та кабардинського музичного фольклору. 
Спільно з К. Квіткою М. П. Гайдай записав чимало прикладів 
болгарського пісенного фольклору Північного Приазов’я  5. 
Так, грецьке село Сартана, де ще в 30-х роках ХХ ст. було ство-
рено місцевий краєзнавчий музей, у якому в той час працював 
відомий фольк лорист М. П. Гайдай, опинилося майже на лінії 
військового розмежування. Нещодавно родина М.  П.  Гайдая 

4 Юзефчик О. Діяльність кабінету музичної етнографії в УАН у контексті 
розвитку української музичної фольклористики кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. Київ, 2004. 

5 Болгарський фольклор Північного Приазов’я / збирач та упоряд. О. Чер-
венко ; наук. ред. Л. Вахніна ; ІМФЕ НАНУ, ДПНУ. Бердянськ, 2012.
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передала в дар ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського НАН  України ру-
копис його записів пісень греків Маріуполя, здійснені також в 
30-х роках ХХ ст. Сподіваємось, що незабаром усі ці рукописи 
буде опубліковано. Деякі з них вже підготовлено до друку.

Згадана проблематика за часів тоталітарного суспільства 
розглядалася переважно з інтернаціонального та національ-
ного погляду. Тому польові записи, здійснені в експедиційних 
дослідженнях минулих років, вимагають їх оприлюднення та 
нового аналізу. Вивчення фольклору національних меншин 
України, особливо слов’янських, залишалося однією з основ-
них проблем фольклористів-славістів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського 
НАН України. Ініціатором численних експедицій у місця ком-
пактного та змішаного проживання болгар, білорусів, поляків, 
чехів та словаків України стала відомий славіст В.  Юзвенко, 
яка в 1970–1980-х роках очолювала відділ слов’янської фольк-
лористики Інституту. У польових дослідженнях брали участь 
також Н.  Шумада, М.  Гайдай, Ю.  Круть, В.  Лірниченко, 
Т.  Руда, Ю.  Цвєткова, Л.  Вахніна, О.  Микитенко, А.  Єрьома, 
Я. Пилинський, Н. Задорожнюк, В. Шабліовський, О. Сланко 
та ін. У кількох експедиціях з українськими колегами працю-
вали болгарські фольклористи, зокрема Ф. Бодуланова. 

На необхідності подальшого вивчення фольклору націо-
нальних меншин наголошував відомий український фольк-
лорист-славіст М.  М.  Гайдай, який продовжив справу свого 
батька  – М.  П.  Гайдая. Національна ідентичність у колиш-
ньому СРСР завжди чітко регламентувалась і не виходила за 
рамки тогочасної цензури. Тому видання збірника наукових 
праць «Під одним небом. Фольклор етносів України» (упо-
ряд.: Л. К. Вахніна, Л. Г. Мушкетик, В. А. Юзвенко; Київ, 1996) 
стало першим у незалежній Українській державі. У ньому опу-
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бліковано автентичні записи різних народів України, зокрема 
й рідкісні твори кримськотатарського фольклору, здійснені в 
30-х  роках ХХ  ст. відомим українським фольклористом, до-
слідником фольклору національних меншин М.  П.  Гайдаєм. 
Сьогодні ці записи особливо цінні, адже були зроблені ще до 
депортації цього багатостраждального народу6.

У згаданому виданні є кілька статей, присвячених бол-
гарському (Н.  Задорожнюк, Я.  Конєва, Н.  Шумада), серб-
ському (О.  Микитенко), чеському (В.  Наулко), польсько-
му (Л.  Вахніна), угорському (Л.  Мушкетик) та грецькому 
(М. Гайдай) фольклору.

Дослідження фольклору національних меншин в Україні, 
зокрема південних слов’ян, знайшло новий розвиток напри-
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Серед монографічних досліджень 
народної творчості південних слов’ян одразу привернула ува-
гу ґрунтовна праця львівської фольклористки Ірини Горбань – 
«Болгарський фольклор і болгаристика в Україні», яка була 
високо оцінена як в Україні, так і в Болгарії. Однією з важли-
вих робіт стало видання «Пісенна культура польської діаспори 
України» (упоряд. Л. Вахніна; Київ, 2002), у якому опублікова-
но тексти народних пісень поляків України з нотами.

Інтерес українських і болгарських дослідників завжди 
привертали регіони Півдня України, де компактно й нині 
проживає болгарський етнос. Фундаментальними для 
майбутніх дослідників і збирачів фольклору залишають-
ся роботи Н.  Шумади та Н.  Кауфмана. Традиції спільних 
експедиційних досліджень, які систематично проводили-

6 Під одним небом: фольклор етносів України  / упоряд.: Л.  Вахніна, 
Л. Мушкетик, В. Юзвенко ; Головна спеціалізована редакція літератури мовами 
національних меншин України. Київ, 1996.
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ся ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського НАН  України та Інститутом 
етно логії та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН, 
продовжуються вже в рамках нових наукових проектів, які 
успішно реалізуються протягом останніх років між НАН 
України та БАН. Керівниками проектів від Болгарії стали ві-
домі болгарські вчені – проф. М. Сантова та директор згада-
ного академічного інституту проф. П. Христов; від України 
проект очолює директор ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського НАН 
України академік Ганна Скрипник. Саме проблема ідентич-
ності стала визначальною в спільних дослідженнях україн-
ських і болгарських фольклористів. Це стосується як збере-
ження національної культури болгар України, так і україн-
ської діаспори в Болгарії в контексті їх європейської цивілі-
заційної складової та сучасної мобільності. Кілька спільних 
конференцій із цієї проблематики організував Центр болга-
ристики та балканістики ім. М. Дринова Харківського націо-
нального університету ім. В. Каразіна. Питанням збереження 
нематеріальної культурної спадщини було присвячено також 
цілу низку міжнародних наукових конференцій, які відбу-
лися в Софії з ініціативи член-кор. БАН, проф. М. Сантової. 
У них також узяли участь українські науковці О. Микитенко 
та Л. Вахніна.

Відображенням сучасної етнокультурної ситуації в 
Україні стали фольклорні фестивалі національних меншин, 
які почали свій розвиток з часу утворення Української неза-
лежної держави як у регіонах компактного поселення болгар 
(Бердянськ, Одеса), греків (Маріуполь, Бердянськ), поляків 
(Житомир, Городок Хмельницької обл., Львів), так і загально-
українських фестивалів національних культур у Києві («Усі 
ми діти твої, Україно!»). 

Останнім часом серед широких кіл глядачів (як в Україні, 
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так і за кордоном) здобув значну популярність фестиваль на-
родної музики «Країна мрій», у програмі якого поряд з україн-
ськими автентичними гуртами та виконавцями беруть участь 
зарубіжні ансамблі й представники національних меншин 
України. Один із фестивалів було присвячено музичному 
фольклору кримських татар. З’явився цілий ряд музичних ет-
нічних фестивалів по всій Україні, які представляють місцевий 
фольклорний репертуар. Низку наукових та науково-популяр-
них публікацій про дослідження кримських татар здійснила 
О. Гуменюк. Кримськотатарські народні пісні українською мо-
вою переклав В. Гуменюк. 

Варто показати динаміку змін, що відбулися в народних 
традиціях слов’ян України за останні роки на матеріалі етніч-
них фестивалів (болгар, поляків, словаків).

Розвиток руху етнічних фестивалів в Україні вимагає відпо-
відного державного фінансування та підтримки в культурній 
політиці ряду міністерств і відомств, а також місцевої влади. 
Позитивним прикладом зі збереження культури національних 
меншин та збереження й популяризації фольклорних тради-
цій болгар, греків та албанців стала культурно-освітня діяль-
ність місцевих товариств у м. Бердянську Запорізької області, 
де щороку місто відроджує культурні традиції місцевих бол-
гар. Важливо, що до збирацької діяльності долучаються також 
музейні працівники. У  Бердянському краєзнавчому музеї до 
140-річчя переселення болгар з Бессарабії в Таврію 2001 року 
відкрито постійно діючу експозицію «Болгари в Таврії. Історія 
та сучасність». 

У 2006  році до 145-річчя переселення болгар з Бессарабії 
в Таврію було відкрито нову етнографічну експозицію 
«Българска къща» («Болгарский дім»), де представлено автен-
тичний інтер’єр житла місцевих болгар. У краєзнавчому музеї 
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м. Приморська Запорізької області дві зали експозиції присвя-
чені болгарській народній культурі.

На щорічних фольклорних фестивалях «Ізвор» у м. Бердян-
ську постійним учасником став народний фольклорно-етно-
графічний гурт «Вайсал»  – єдиний ансамбль автентичного 
фольклору на території Північного Приазов’я, який було ство-
рено ще 1935 року в с. Лозоватка.

На фольклорних фестивалях в Бердянську постійно ви-
ступають самодіяльні фольклорні ансамблі  – «Врътеница» 
(с. Гюнівка) та «Бановски звънчета» (с. Бановка). Обидва села 
розташовані в Приморському районі Запорізької області. 
Важливу роль у збереженні рідних традицій відіграють пред-
ставники місцевої інтелігенції, музейні працівники, вчителі, 
викладачі вишів. До таких подвижників можна зарахувати до-
цента Бердянського педагогічного університету, канд. філолог. 
наук Оксану Червенко, яка поєднує в собі риси дослідника, зби-
рача болгарського фольклору Північного Приазов’я та практи-
ка, організатора фольклорних фестивалів. Водночас вона на-
вчає своїх студентів рідній для неї болгарській мові, яка збере-
глася і в її родині. Дослідженню фольклору болгар України була 
присвячена кандидатська дисертація О.  Червенко, яку вона 
успішно захистила в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 
в Києві, а також видала збірник зібраних нею та упорядкова-
них болгарських народних пісень7. Презентація його відбулася 
в Посольстві Республіки Болгарія в Києві та в Інституті етно-
логії та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН у Софії 
з ініціативи його директора проф. П. Христова. 

Таких прикладів можна було б навести чимало з різних ре-

7 Болгарський фольклор Північного Приазов’я / збирач та упоряд. О. Чер-
венко ; наук. ред. Л. Вахніна ; ІМФЕ НАНУ, ДПНУ. Бердянськ, 2012.
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гіонів України. Так, викладач польської мови із селища Любар 
на Житомирщині Я. Павлюк стала не лише нашим респонден-
том польського та українського пісенного фольклору, а й ак-
тивним учасником самодіяльного руху поляків України. Вона 
створила власний фольклорний колектив «Ярославка», що 
неодноразово брав участь у польському фольклорному фести-
валі «Веселка Полісся» в Житомирі. 

Фольклорні етнічні фестивалі відбуваються також на 
Закарпатті, де поряд з українцями проживають угорці, сло-
ваки й румуни. Часто вони відображають їхні місцеві тради-
ції, зокрема виноробство. Щорічні фестивалі відбуваються в 
м. Береговому. 

У зв’язку з глобалізаційними змінами весь комплекс функ-
ціонування культури національних меншин в Україні почи-
нає руйнуватися. Навіть сьогодні, в умовах, коли всі націо-
нальні меншини в роки утворення та становлення незалежної 
Української держави переживають процеси відродження, важко 
відновити цей комплекс, оскільки вже кілька поколінь зазнало 
асиміляції, подекуди вони навіть не володіють рідною мовою.

Зміни, які відбулися в економічному та культурному житті 
народу України, зокрема національних меншин, сприяють від-
родженню культури та освіти, формуванню національної само-
свідомості в умовах розбудови незалежної держави. Успішне 
вирішення цих проблем неможливе без вивчення сучасного 
фольклору всіх етнічних груп населення України, оскільки кож-
ний етнос, зберігаючи свою традиційну народну творчість, зба-
гачує надбання та культурні цінності всієї держави.

Упродовж багатьох років зусиллями фольклористів та 
етно логів зібрано багатий пісенний матеріал з різних регіо-
нів України, де проживають болгари, греки, євреї, караїми, 
румуни, чехи, угорці, словаки, татари та поляки. Усі записи 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



18

Розділ 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

фольклору цих національних груп зберігаються переважно 
у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН  України. Вони відрізня-
ються за кількістю зразків та часом запису і, звісно, не дають 
повного уявлення про весь фольклорний процес. Проте зна-
чення їх важко переоцінити, позаяк з кожним роком поступо-
во відбувається дифузія фольклорних жанрів та їх деформація 
під впливом міграційних процесів, що викликають не тільки 
зміни в демографічній ситуації, але й призводять до втрати 
надбань культури тих чи інших народів. З  іншого боку, руй-
нування у фольклорі викликає втручання науково-технічного 
прогресу у сферу культури вже не лише міського, а й сільсько-
го середовища.
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Тетяна Шевчук
1.2. НОВІ МОДЕЛІ МІЖЕТНІЧНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:  
УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ФОЛЬКЛОРУ

Окреслюючи коло найважливіших методологічних підходів 
до аналізу феномена національної ідентичності, сучасні укра-
їнські науковці демонструють «розуміння історичної мінли-
вості способів її конструювання, тобто існування типологічно 
різних способів культурної рефлексії національності»  1. При 
цьому національний наратив зазнає впливу інших нарати-
вів, зокрема наративів національних меншин 2. Ідеться й про 
євреїв – у минулому одну з найчисельніших етнічних груп в 
Україні, суспільна вага якої й сьогодні залишається значною. 
Національна історія євреїв, за висновком М.  Козловця, не 
тільки домінує на їхній історичній батьківщині, а й мала «по-
тужний вплив на розвиток української історичної свідомос-
ті»  3. Історик Домініка Ранк, пишучи про східноєвропейське 
єврейство початку ХХ ст., розмірковує над проблемою кризи 
ідентичності, взявши за приклад потрійну ідентичність єв-

1 Козловець М. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації. 
Житомир, 2009. С. 67.

2 Там само. С. 103–113.
3 Там само. С. 492.
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реїв Австро-Угорщини (німецьку культурну, габсбурзьку по-
літичну та власну етнічно-релігійну): «В схемі потрійної іден-
тичності етно-релігійна єврейська ідентичність належала до 
приватної сфери, тоді як політична та культурна ідентичності 
могли мати більше публічного впливу» 4.

Протягом 1990–2000-х  років з’явилися нові, альтернатив-
ні підходи до проблем українсько-єврейської взаємодії. До 
цього часу, як зауважив Йоханан Петровський-Штерн, сто-
сунки українців і євреїв традиційно розглядалися у двох па-
нівних політичних контекстах – царської Росії та радянської 
України  5. До того ж, заглиблюючись переважно в політич-
ну історію, дослідники нерідко ігнорували культурний кон-
текст згаданої взаємодії, зокрема і фольклорний. «Дослідники 
Східної Європи звикли обговорювати культурні стосунки 
східноєвропейських євреїв як російсько-єврейські або поль-
сько-єврейські й не могли бодай поверхово відповісти на пи-
тання, чи існує в політиці, суспільстві, мистецтві й літературі 
український єврей. Немає й корпусу текстів, які підпадали б 
під «українсько-єврейську» рубрику чи намагалися пояснити, 
що таке «український єврей» 6.

До наукового обігу поняття «український єврей» увійшло 
завдяки працям двох учених-євреїв  – українського філоло-
га Мартена Феллера (1933–2004) та ізраїльського  – Вольфа 
Московича (нар.  1936). Мартен Феллер, будучи професором 
Дрогобицького педагогічного університету, опублікував у 

4 Ранк  Д. Орієнталізм галицьких євреїв і криза потрійної ідентичності 
Йозефа Рота. Україна модерна. Опубліковано 25.04.2018. URL : http://uamoderna.
com/md/rank-joseph-roth.

5 Петровський-Штерн  Й. Антиімперський вибір: постання українсько-єв-
рейської ідентичности / пер. з англ. П. Грицака і М. Климчука. Київ, 2018. С. 11.

6 Там само. С. 18.
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місцевому видавництві «Відродження» дві книжки: «Пошуки, 
роздуми і спогади єврея, який пам’ятає своїх дідів, про єврей-
сько-українські взаємини, особливо ж про мови» (1994) та 
«Пошуки, спогади, роздуми єврея, який пам’ятає своїх дідів, 
про українсько-єврейські взаємини, особливо ж про нелюд-
ське і людське в них» (1998). Учений запропонував і авторську 
інтерпретацію терміна «україноюдаїка»: це «комплексна, пере-
важно етнокультурологічна наука про українське єврейство 
у його глибинних взаєминах і взаємопроникненні з україн-
цями»  7. Дослідники наукового доробку М. Феллера підкрес-
люють, що він «закликав вивчати українських євреїв та укра-
їнсько-єврейські взаємопроникнення за регіонами України, 
оскільки цілком різні, а  часом навіть протилежні тенденції 
складалися на Поділлі та, скажімо, у  Прикарпатті»  8. Однак 
дослідницькі орієнтири, запропоновані М. Феллером, ознаме-
нували тільки початок міждисциплінарної співпраці у галузі 
вивчення українсько-єврейської культурної взаємодії – «межі 
предмета залишаються розмитими, не окреслене й коло тих 
наук, які можуть мати зв’язок з україноюдаїкою» 9.

Ще одним відомим філологом, ім’я якого найчастіше згаду-
ють у зв’язку з поняттям «український єврей», є Вольф Моско-
вич  10. Він є президентом Асоціації українознавства Ізраїлю, 
директором фонду «Україно-єврейська зустріч». Протягом 

7 Феллер М. Про наших великих духом. Есеї з україноюдаїки. Львів, 2001. 
С. 126.

8 Антонішина  Т., Мельничук  І. Сучасні методологічні підходи та методи 
в галузі дослідження україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин. 
URL : http://www.info-library.com.ua/books-text-11365.html.

9 Там само.
10 Подольський А. Єврейські студії в Україні: здобутки, тенденції, перспек-

тиви. URL : https://ua-il.livejournal.com/16663.html
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1976–2004 років професор В. Москович очолював кафедру сла-
вістики Єврейського університету в Єрусалимі, є ініціатором 
і видавцем багатотомного видання «Євреї і слов’яни» (на сьо-
годні опубліковано 25 т.). Зорій Файн у статті про В. Московича 
називає його «головним «українцем» в Ізраїлі, котрого навіть у 
стінах Єврейського університету можна побачити у вишиван-
ці та солом’яному брилі. Прізвище професора В. Московича не 
має нічого спільного з Москвою, бо є похідним від єврейсько-
го імені Мошко (тобто Мойсей) 11. В інтерв’ю газеті «Хадашот» 
(друкований орган Асоціації єврейських організацій і общин 
України) В.  Москович розповів, що ще під час етнографіч-
них експедицій Інституту слов’янознавства АН  СРСР, де він 
якийсь час працював, вивчав українські говірки, діалекти, 
побут місцевого українського населення, а вже 1980 року від-
крив курси українознавства в Єрусалимі, що були частиною 
наукових програм, усіляко заохочував студентів, котрі обира-
ли для вивчення українську мову 12. У 2000 році світ побачило 
спільне українсько-єврейське видання чергового (7-го) тому 
збірника «Євреї та слов’яни», де у розділі «Євреї та українська 
культура» В.  Москович опублікував працю «Єврейські пріз-
вища українського походження. Складені прізвища», у  якій 
торкнувся і проблеми культурних контактів між етнічними 
українцями і українськими євреями, які переймали прізвища, 
характерні для етнічних українців 13. 2017 року у видавництві 
«Дух і Літера» видано книжку «Українсько-єврейська зустріч: 

11 Зорий Ф. Профессор Вольф Москович – настоящий «украинец» в Израи-
ле. URL : http://zoriy.blogspot.com/2016/05/blog-post_8.html.

12 Москвич  В. В  Израиле меняется представление об Украине. Хадашот. 
2018. № 9.

13 Ковба  Ж. Jews and Slavs. Vol.  7. (Євреї та слов’яни. Євреї і східні 
слов’яни. Нариси про культурні взаємини. Т. 7. Єрусалим – Київ, 2000). URL : 
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Культурні виміри», що упорядкована В.  Московичем. Її чет-
вертий розділ присвячено, зокрема, і взаємодії обох народів у 
царині народної культури («Зображення «іншого» в літературі, 
народній культурі та особистих наративах українців і євреїв»).

Вироблення нових підходів до історії українсько-єврейської 
взаємодії відбувається, зокрема, завдяки появі все ще нечислен-
них праць про фольклорні аспекти такої взаємодії, в яких про-
стежується прагнення до руйнації звичних стереотипів. Одне 
з таких досліджень згадував і М. Феллер у виданні «Нариси з 
історії та культури євреїв України» (2009), назвавши його цін-
ним і глибоким 14 – це розвідка Віталія Нахмановича «Євреї в 
українських народних піснях третьої чверті ХІХ ст.». Згадуючи 
про причини єврейських погромів, що прокотилися царською 
Росією в 1880-х роках, автор вказує на одну з спопуляризованих 
версій – ідеться, мовляв, про традиції українського народу, що 
надовго затримав у пам’яті часи Хмельниччини та Коліївщини. 
В. Нахманович одразу вносить уточнення: згадані єврейські по-
громи розпочиналися в містах, «серед міського пролетаріату, 
в  основному російського, а  лише потім переміщалися в най-
ближчі села»  15. Поставивши питання, чи існував серед укра-
їнців постійний агресивний антисемітизм, дослідник занурю-
ється в тексти українських народних пісень, опублікованих у 
збірниках Я. Головацького, М. Драгоманова та П. Чубинського, 
зібраних упродовж 1860–1870  років, якраз за десять років до 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5556/Jews_and_Slavs.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

14 Феллер  М. Єврейсько-українські взаємини в історичній ретроспективі. 
Нариси з історії та культури євреїв України. Київ, 2009. Вид. 3. С. 237.

15 Нахманович  В. Евреи в украинских народных песнях третьей четвер-
ти ХІХ  в. URL  : http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/46-
nakhmanovich.
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єврейських погромів. Проаналізувавши тексти українських на-
родних дум, у яких згадуються події часів Хмельниччини, автор 
робить висновок, що їхні безіменні творці досить добре знали 
побут єврейського населення та його цінності: «Ніхто із єврей-
ських втікачів не скаржився з приводу втраченого майна, але їх 
пригнічувала неможливість зустріти вдома суботу і залишена 
на поталу козакам синагога («школа», як її називали у всіх укра-
їнських народних піснях)» 16.

Ей, школо ж моя, школо мурована!
Тепер тебе ні на тарілку взяти,
Ні в кишеню сховати… 17

Автор статті робить висновок, що в цілому творці дум «за-
ймають відсторонену, навіть нейтральну позицію, ні в якому 
разі не солідаризуючись з повстанцями Хмельницького, а на-
магаються подати об’єктивну картину того, що відбулося. 
І хоч в цілому їх симпатії, звісно, на боці повстанців проти ви-
зискування козаків, вони співчувають і євреям, на голови яких 
впали небачені біди» 18.

Аналізуючи два аспекти українсько-єврейської взаємодії – 
релігійний (ідеться про місце євреїв у народній християнській 
міфології) та побутовий, В. Нахманович спирається на тексти 
українських колядок про Ісуса Христа, називаючи їх «релігій-
ними піснями».

Одразу зауважу, що В.  Нахманович цитує лише тексти 
українських колядних пісень, у  яких ідеться про переслі-

16 Нахманович В. Евреи в украинских народных песнях...
17 Там само.
18 Там само.
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дування євреями Христа  – такі тексти складають невелику 
частку в багатій календарній пісенності українців. На підста-
ві аналізу цих «релігійних пісень» автор робить висновок про 
непримиримість євреїв і українців на релігійному ґрунті, від-
значивши, однак, відсутність такої у побутовому житті обох 
спільнот. Перший висновок (про релігійну непримиримість) 
не є очевидним з огляду на той колядковий матеріал, на який 
спирається автор,  – він може видатися таким лише на пер-
ший погляд. Михайло Грушевський в «Історії української лі-
тератури» (т. 4, кн. 2) детально розглянув тексти українських 
колядок із мотивом переслідування євреями Ісуса Христа. 
Відзначаючи вплив на ці тексти християнських легенд, уче-
ний підкреслив, що навіть при поверховому розгляді вони 
виявляються «складною комбінацією елементів канонічних, 
апокрифічних, передхристиянських і позахристиянських, ле-
гендарних і новелістичних, навіть анекдотичних...» 19 Тобто, 
М. Грушевський звернув увагу на засвоєння (а не творення) 
українцями християнських легенд, на «різнорідні імпульси, 
що вплинули на сферу народнього релігійно-морального сві-
тогляду»  20. М. Грушевський вважав, що згадані фольклорні 
сюжети прийшли до нас уже готовими, вказуючи на яскраві 
аналогії в «балканському, болгаро-румунськім фольклорі»: 
«Я мав нагоду вказати цікавий образ румунської легенди (на-
ведений уже пок. Веселовським), скомбінований з різдвяної 
трапези і тайної вечері: «жиди-Каїни», шукаючи Христа на 
Єрусалимській горі на свят-вечір, знаходять його в хаті са-
мого Кречуна (Різдва) і ведуть його на розп’яття. Се той са-
мий узол, де перехрещуються оці легендарні мотиви й у нас: 

19 Грушевський М. Історія української літератури. Київ, 1994. Т. 4. Кн. 2. С. 134.
20 Там само.
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він міг бути даний нам уже готовим в своїх перших зв’язках 
уже під час розселення» 21. Аналізуючи текст гуцульської ко-
лядки, в якій Христа видає місяць («Стали жиди з книг чи-
тати / Мусів місяць Христа дати»), М. Грушевський посила-
ється на авторитет О. Потебні, що вбачав у наведених рядках 
«вплив готового погляду», такого, як у литовськім фолькло-
рі, де місяць зраджує сонце. В  іншій гуцульській колядці 
(з «Гуцульщини» В. Шухевича) «жидів» у тексті замінено на 
«ангелів». (Принагідно зауважу, що в українській усній сно-
тлумачній традиції, згідно записів 1920-х  років, натрапля-
ємо на такі тлумачення: «Коли сниться жид, то явився сам 
Христос; жидовка – Мати Божа»; «Як сниться Жид, то то – 
Бог»; «Жид – Сус Христос»; «Коли сняться євреї, то кажуть, 
що це янголи». Натомість у російськомовному фрагменті 
лубкового сонника, яким користувалися й українські селяни, 
читаємо: «Встреча с жидом не к добру» 22.)

Прикметно, що в «Історії української літератури» 
М.  Грушевський не робить акценту саме на етнічній прина-
лежності євреїв  – у  фольклорних текстах вони можуть за-
мінюватися вказівкою на інші народи: так варіантом теми 
шукання Христа є колядки, «де жиди чи інші народи випро-
шують собі Христа у Пречистої, нібито на короля»  23. Отже, 
М. Грушевський не вбачав у текстах українських колядок про-
явів ворожнечі між євреями й українцями на релігійному 
ґрунті, а підкреслював важливість виокремлення в них загаль-

21 Грушевський М. Історія української літератури... С. 147. Автор має на увазі 
велике розселення слов’ян з їхньої прабатьківщини у І тисячолітті н. е., як скла-
дову міграцій та розповсюдження індоєвропейців.

22 Див.: Шевчук Т., Ставицька Я. Українська усна снотлумачна традиція по-
чатку ХХ століття (розвідки та тексти). Київ, 2017. С. 106, 140, 163, 173, 177.

23 Грушевський М. Історія української літератури. С. 156.
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них індоєвропейських міфологічних уявлень та впливу хрис-
тиянських легенд балканських народів. 

Щодо відсутності чи наявності українсько-єврейської 
непримиримості на релігійному ґрунті, про яку згадує 
В. Нахманович, зазначу ще й таке. В історії співжиття укра-
їнців і євреїв на теренах України є історично засвідчені при-
клади співпраці представників українських та єврейських 
інтелектуалів саме в релігійно-богословській сфері. Так, 
у XV ст. в Києві існував науковий гурток, «що діяв у спілці 
з місцевою рабинською громадою, яку на початку 60-х років 
XV ст. очолював відомий у той час філолог Мойсей Київський 
(Вигнанець)». Цей гурток «складався частково з представни-
ків місцевої освіченої еліти, а також учених євреїв і караїмів, 
які для потреб українського загалу перекладали давньорусь-
кою мовою філософську і науково-природничу літерату-
ру» 24. Перекладали вони й книги релігійного змісту, зокрема 
Старий Заповіт та інші, а також створювали власні твори, де 
враховувався досвід юдейських богословів. Наприклад, осо-
бистим астрологом Михайла Семеновича, сина останньо-
го київського князя Семена Олельковича, вихідцем із Кафи 
Захарією Скарою (Схарією) був перекладений трактат єврей-
ського вченого XV  ст. Іммануеля-бар-Якоба «Шестикрил», 
а Феодосієм Жидовином укладений «Псалтир», що був адап-
тацією єврейського молитовника «Махазор» 25. Для розумін-
ня позиції В. Нахмановича слід згадати його слова під час пе-
редачі «Розсекречена історія» 2019 року на Суспільному теле-
баченні (УТ-1), присвяченої трагедії Бабиного Яру, стосовно 

24 Любащенко В. Єретичні течії. Історія української культури : у 5 т. Київ, 
2001. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XV століть. С. 375–376.

25 Там само. С. 376.
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того, що козаки Б. Хмельницького воювали не проти євреїв, 
а проти юдеїв. Це була, як пояснив учений, релігійна війна, 
тому євреям, які змінювали віросповідання і ставали право-
славними, нічого не загрожувало (до речі, серед козаків було 
чимало людей єврейського походження, які змінили віроспо-
відання 26). А козаки воювали також і проти християн, але, як 
вони вважали, іновірців – римо- та греко-католиків. Оскільки 
XVI–XVII ст. в Європі – це період релігійних війн, то євро-
пейські події, без сумніву, вплинули й на козаків та їхнє по-
встання, надавши йому характеру релігійної війни. Звідси – 
і  релігійна непримиримість українських козаків та євреїв у 
той час. Раніше ж, а також пізніше (після XVІII ст.) цього не 
спостерігалося. Ситуація певною мірою повторилася в діях 
гайдамаків у XVIIІ ст. й особливо під час Коліївщини. Проте 
в подіях і Хмельниччини, й  Коліївщини чітко проступають 
також соціальний контекст і соціальні причини.

Не випадково сучасний дослідник українського фоль-
клору Сергій П’ятаченко стверджує, що «фольклорні твори 
різних періодів ХVII–ХІХ ст. консервують історико-психо-
логічні стереотипи негативного сприйняття євреїв, в основі 
якого лежали не національні чи релігійні протиріччя, а со-
ціальні…» 27. До речі, такі висловлювання суголосні висно-
вкам Петра Богатирьова, які він оприлюднив 1941  року в 
статті «Фольклорні оповіді про опришків Західної України» 

26 Див. про це: Luber S., Rostankowski P. Die Herkunft der im Jahre 1581 re-
gisterten Zaporoger Kosaken. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1980. №  28. 
S. 369–381; Luber S. Die Herkunft von Zaporoger Kosaken des 17. Jahrhunderts nach 
Personennamen. Wiesbaden, 1983. S. 108–109 та ін.

27 П’ятаченко  С. Іноетнічні образи та стереотипи їх сприйняття в укра-
їнському фольклорі. Матеріали до української етнології. Київ, 2007. Вип. ІХ. 
С. 240.
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(з  метою точності передачі слів автора цитую мовою ори-
гіналу): «Во многих рассказах об опришках указывается, 
что они борются не только против панов, но и против ев-
реев. Является вопрос, рисуют ли нам наши рассказчики 
это как шовинистическое выступление опришков против 
всех евреев или же здесь описывается только борьба про-
тив тех богатых евреев, которые эксплуатировали и укра-
инских крестьян, и бедных евреев» 28. Особливо важливим 
для фольклористів є наступне зауваження дослідника, що 
не втратило актуальності і в наші дні: «Каждый рассказ о 
встрече опришков с евреями надо рассматривать отдель-
но, причем, как и в других рассказах нам было бы очень 
важно знать и биографию самого рассказчика, и ту публи-
ку, и тех слушателей, где эти рассказы рассказываются»  29. 
Спираючись на тексти оповідань про опришків, опублі-
ковані 1910  року Володимиром Гнатюком у львівському 
«Етнографічному збірнику» (т. ХХVI, кн. 4), П. Богатирьов 
звертає увагу на ті тексти, у яких ідеться про лояльне став-
лення до вбогих євреїв (для прикладу, №  87 вказаного ви-
дання). Згодом, у  1960-х  роках, оповідання про Довбуша 
потрапили в поле зору відомого єврейського фольклориста 
Дова Ноя, уродженця Коломиї. «Відзначаючи існування єв-
рейських легенд про Довбуша і Бешта, – зауважила Лариса 
Фіалкова, – Дов Ной звернув увагу і на помітне поширення 
легенд про Бешта у власне гуцульському фольклорі. Ним 
були виділені також характерні особливості гуцульських 
легенд, близьких за важливими мотивами до хасидсько-

28 Богатырев  П. Фольклорные сказания об опришках Западной Украины. 
Советская этнография. Сб. ст. Москва ; Ленинград, 1941. Вып. 5. С. 69.

29 Там само.
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го фольклору, які, можливо, вплинули на нього»  30. На гу-
цульське коріння деяких хасидських оповідань про зустріч 
Довбуша і Бешта вказав і Павло Журавель: «Более полувека 
до публикации «Восхищений Бешта» (книга была издана че-
рез 55 лет после его смерти), да вероятно и после рассказы о 
Беште бытовали устно. Реальные истории обрастали массой 
подробностей и попутно впитывали в себя фольклорное 
слово народов, среди которых жили евреи» 31.

Серед нечисленних праць про єврейсько-українську 
фольклорну взаємодію вирізняється розвідка Володимира 
Любченка «Дидактична балада «про Хайку»: до питання 
про українсько-єврейський білінгвістичний фольклор». 
Автор переглянув 309(!) варіантів української балади про 
єврейську дівчину, що помандрувала із зводителем (рефре-
ни цих текстів, як правило, їдишомовні, що й дає підстави 
розглядати їх як явище білінгвістичного фольклору). В поле 
зору дослідника потрапили записи з Галичини, Київської, 
Подільської, Волинської, Полтавської, Катеринославської, 
Херсонської, Чернігівської губерній та Закарпаття, здійсне-
ні в ХІХ  – на початку ХХ  ст. Прикметно, що спонукою до 
такого дослідження В.  Любченка став приклад його попе-
редників – Мойсея Береговського та Дова Ноя: «Професор 
Єврейського університету в Єрусалимі Дов Ной у статті 
«The Polish and Yidish balladic folksongs» зробив стислий, 
проте ґрунтовний аналіз взаємовпливів між польським 
фольклором та єврейським на ідиш у жанрі балади, знач-

30 Фіалкова Л. Коли гори сходяться: нариси українсько-ізраїльських фольк-
лорних взаємин. Київ, 2007. С. 23.

31 Журавель П. Сказ о том, как Бешт с разбойником встречался. К вопро-
су о гуцульских корнях хасидских рассказов. Лехаим. 2010. Январь/Тенет 5770. 
1 (213).
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но розширивши своїми висновками до того існуючі серед 
науковців уявлення про масштаб цих взаємовпливів. Так 
само і ми звернулися до жанру балади, обравши для аналі-
зу сюжет, що міститься, на нашу думку, в самому епіцентрі 
культурного обміну між українським та єврейським на-
родами у сфері пісенного фольклору. Зазначимо, що ще в 
середині 30-х років минулого століття видатний дослідник 
єврейського музичного фольклору Мойсей Береговський у 
статті «Взаємні впливи в єврейському і українському му-
зичному фольклорі» вважав наявність такого обміну оче-
видною «a priori»  32. В.  Любченко зазначив, що всі відомі 
варіанти балади «про Хайку» були записані від українців, 
адже єврейські збирачі фольклору звертали увагу зде-
більшого на релігійні, біблійні сюжети хасидських пісень, 
у  чому можемо пересвідчитися завдяки класичному збір-
нику Ш.  Гінзбурга і П.  Марека «Еврейские народные пес-
ни в России». В. Любченко запропонував свою версію по-
ходження балади «про Хайку», спробувавши відповісти на 
питання: чи є цей баладний сюжет лише прикладом «єв-
рейської теми» в українському фольклорі, чи він є україно-
мовною версією єврейського фольклорного сюжету?

Прикметно, що цю баладу В.  Любченко вперше почув від 
своєї бабусі  – Анастасії Федорівни Любченко-Панчук, якій і 
присвятив дослідження варіантів цього фольклорного тексту. 
Один із варіантів балади про Хайку знаходимо й серед записів 
Василя Кравченка:

32 Любченко  В. Дидактична балада «про Хайку»: до питання про україн-
сько-єврейський білінгвістичний фольклор. Матеріали ІХ  наукової конфе-
ренції «Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в ХХ столітті» 
28–30 серпня 2001 р. URL : http://judaica.kiev.ua/old/Conference/Conf32.htm.
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Ох, вей, мамунї,
Зук-зу-у, любунї,  }приспів після кожного рядка
Тир-бом, ох, вей…
А маш ваш дочка – Хайочка…
А та Хайочка норови мала –
З нашої віри козака знала,
І вона його добре кохала,
І вона йому правду казала:
Не їдь до мене в понеділок рано,
Та приїдь до мене в суботу рано, 
Та як не буде нікого вдома, –
Тато й мама підуть до школи
Та покинуть ключі удома…
Не їдь до мене трома верхами,
Та приїдь до мене трома бричками…
На першу бричку – подушки й перина,
На другу бричку – срібло та злото,
На третю бричку – сами молоді…
Повезли Хайку лісами-ярами,
Привезли Хайку до Дунай-річки,
А взяли Хайку під білі боки,
Кинули Хайку в Дунай глибокий.
Ой хай плаче, козака просить.
Ой луче було шабашувати,
Ніж у глибокім Дунаю та погибати…»
(співається жалібно) 33.

Цю пісню записав Василь Щербина від старого діда Ларіо на 
Черненка на Білоцерківщині. Коментуючи цей запис, В. Крав-

33 Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім.  М.  Т.  Риль-
ського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 15. Од. зб. 204. Арк. 256–258.
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ченко ділиться спогадами про своє дитинство: «Цю саму 
пісню, бувши малим, я чув од своїх батьків. Вставши вдосві-
та, вони звичайно за шиттям тоді вдвох і співали її. Різниця 
лиш в приспіві, с.  т. замість наведеного тут (Ох, вей, мамунї 
й т. і.) батьки приспівували: «Ох вей, бом-бом…». Батько був 
родом з м.  Самари (Новомосковськ), а  мати  – з  Вільшанки 
Прилуцького пов. на Полтавщині» 34.

На цікаве явище білінгвізму українського та єврейсько-
го фольклору звернув особливу увагу відомий фольклорист 
Мойсей Береговський, котрий 1927  року розпочав активне 
вивчення фольклору українських євреїв. 1930 року він опублі-
кував працю «Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, 
Білорусі й Польщі», вказуючи на 70  пісень, у  яких єврейські 
слова, фрази чи цілі строфи чергуються з українськими, ли-
товськими, польськими, російськими. М.  Береговський під-
креслив, що жодної такої пісні не зафіксовано в російських 
губерніях. Відзначив дослідник і той факт, що євреї, контакту-
ючи з українцями, нерідко послуговуються саме українською 
мовою 35. У статті «Взаємні впливи в єврейському і українсько-
му музичному фольклорі» (1936) М. Береговський на кількох 
прикладах продемонстрував збіги в мелодіях єврейських і 
українських народних пісень, а  також вказав на ті єврейські 
пісні, що співалися на мелодії українських: «У сусіда хата біла», 
«Петрусь», «Гоп, мої гречаники», «Стоїть гора високая» 36.

Приклади запозичень до єврейського народного реперту-
ару українських народних пісень наводив і відомий єврей-

34 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 15. Од. зб. 204. Арк. 256.
35 Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Білору-

си й Польщі. Етнографічний вісник. 1930. Кн. 9. С. 37–48.
36 Береговський М. Взаємні впливи в українському і єврейському музичному 

фольклорі. Радянська музика. 1936. № 5. С. 29–34.
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ський фольклорист Семен Ан-ський (Раппопорт) у праці «Про 
єврейську народну пісню» (1909) (йдеться про пісні «Ах ти, 
дурний Марко», «Запрягайте, хлопці, коні», «Єрусалим, слав-
ний город») 37. Сучасний етнолог Олександр Курочкін, дослі-
джуючи різні варіанти вертепної драми, зауважив, що євреї в 
ній говорили не лише польською чи українською, а й мовою 
їдиш. «Комічне поєднання зворотів єврейської та української 
мов зустрічається у фольклорі сучасних новорічних «малан-
кувань», – додає дослідник  38. О. Курочкін звернув увагу і на 
одну з локальних назв жартівливого народного танцю, що 
зафіксований на західноукраїнських землях  – «козак-жид». 
Аналізуючи вертепний образ єврея (єврей-«рабин», єврей-пе-
рукар, єврей-кравець, єврей-крамар, єврей-корчмар), дослід-
ник послуговується терміном «образ-маска чужинців», вважа-
ючи появу таких образів важливим етапом у процесі подолан-
ня культурних бар’єрів між євреями й українцями 39.

Праці сучасних істориків проливають світло на особливості 
творення образу єврея в українських історичних наративах ран-
ньомодерної доби та його впливу на фольклор ХIХ ст. Так, Зенон 
Когут у монографії «Коріння ідентичности: Студії з ранньомодер-
ної та модерної історії України» (2004) залучає до розгляду укра-
їнські думи «Про утиски орендарів» та «Перемога під Корсунем», 
спираючись на записи Пантелеймона Куліша, публікації Миколи 
Костомарова, Володимира Антоновича й Михайла Драгоманова, 
а також на дослідження Івана Франка. З. Когут помітив, що дума 

37 Ан-ский С.  О еврейской народной песне. Еврейская старина. 1909. Т. III. 
С.56–70.

38 Курочкін О. Образ єврея в драматично-ігровому фольклорі українців (до 
проблеми етнічної ідентифікації). Народна творчість та етнографія. 2008. 
№ 6. С. 34.

39 Там само. С. 40.
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«Про утиски орендарів» «буквально повторює традиційний мо-
тив повоєнних польських письменників, котрі звинувачували у 
повстанні євреїв…» 40 Він також відзначає і факт потрапляння в 
усну традицію літературних мотивів, посилаючись на авторитет-
ну думку українського науковця Івана Єрофеєва: останній «при-
пустив, що стереотипний образ єврея перейшов в українські 
думи з театралізованих вистав ХVIII ст. (через релігійну шкільну 
драму або український мандрівний ляльковий театр  – вертеп). 
Відтак цілком імовірно, що стереотипний образ єврея з ключами 
від церкви потрапив до дум із польських і українських літератур-
них джерел, хоча думки науковців стосовно цього питання не збі-
гаються» 41. До сказаного додамо суттєве уточнення: деякі дослід-
ники українсько-єврейських культурних контактів не вважають 
тексти дум, до яких апелює більшість науковців, автентичними: 
псевдодумою назвав текст про «жидів-рандарів», опублікований 
Пантелеймоном Кулішем, Григорій Грабович  42. Одеський до-
слідник українсько-єврейських контактів Олександр Музичко, 
простежуючи тему «єврея-експлуататора» у працях істориків 
Федора Леонтовича і Сергія Бершадського, згадав і про Михайла 
Грушевського, котрий спирався на роботи останнього – україн-
ський історик стверджував, що нема документальних підтвер-
джень, які б засвідчували передачу євреям ключів від церков 43. 

40 Когут З. Коріння ідентичности: Студії з ранньомодерної та модерної іс-
торії України. Київ, 2004. С. 264.

41 Там само. С. 266.
42 Грабович  Г. Єврейська тема в українській літературі ХIХ та початку 

ХХ сторіччя. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есеї, 
полеміка. Київ, 2003. С. 222.

43 Музычко  А. Историк как мифотворец: миф о «еврее-эксплуатато-
ре» и «украинце-погромщике» в исторической мысли ХIХ  – начала ХХ  века. 
История  – миф  – фольклор в еврейской и славянской культурной традиции. 
Сб. ст. Москва, 2009. Вып. 24. С. 195–203.
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М. Грушевський назвав цей поширений стереотип про «євреїв-
експлуататорів», що побутував на українському ґрунті, «історич-
ним антисемітизмом» 44.

В історії українсько-єврейських культурних взаємин є й 
такі унікальні явища, як фольклоризація відомих українських 
літературних текстів: так, серед записів учня семирічної труд-
школи Шульки Тартаківського, надісланих до Етнографічної 
комісії ВУАН упродовж 1928–1929 років з м. Миропіль (нині 
селище міського типу Романівського р-ну Житомирської обл.), 
натрапляємо на єврейську пісню з поміткою «гайдамацька піс-
ня, що співають». Подано її текст в українському перекладі:

Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні.
Закричали гайдамаки,
Щоб панів били.
Занялася Смілянщина,
Хмара червоніє,
А найкраще Медведівка
Хмари нагріває,
Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси,
Чорним шляхом, шляхом запалало
І кров полилася
Аж у Волинь… 45.

Як бачимо, це майже дослівне цитування фрагменту з по-
еми Т. Шевченка «Гайдамаки» (початок «Червоного бенкету»). 

44 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1995. Т. VIII. Ч. ІІ. С. 126.
45 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1. Од. зб. 723. Арк. 5.
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Не виникає сумніву, що цей текст може бути фальсифікатом, 
адже інформант зафіксував немало прикладів автентичного 
прозового єврейського фольклору, окремі з них розпочинають-
ся типовим формульним висловом «Старі єврейські люди роз-
повідають так…». Серед записів Ш. Тартаківського є розповіді 
про свято Судного дня, Пурим, Песах, про походження світу, 
які супроводжує примітка: «Розказав це мені мій дід Овсей… 
89 років йому й сказав мені: розказав я тобі для того, щоб ти не 
забував. Бо як буде страшний суд і недобре буде тобі смажитись 
на сковороді, будеш плакати, кричати за те, що забув найголо-
вніші божі справи» 46. Про тісну співпрацю Ш. Тартаківського 
з Етнографічною комісію свідчить і його прохання надіслати 
«Бюлетеня Етнографічної комісії Української Академії наук»» та 
довідку про те, що він із цією організацією співпрацює.

Порівняльне студіювання українського і єврейського фоль-
клору в Україні дало поштовх до осмислення механізму між-
культурної взаємодії. Так, етнолог Олександр Васянович у 
статті «Метеосхожість «єврейських кучок» з українськими 
святами» розмірковує над тим, як «поєднується побутова ре-
альність із цілим комплексом міфологічно-фольклорних сте-
реотипів, заснованих на традиційному для народної культури 
ставленні до «чужого» 47 (щоправда нам не зовсім зрозуміло, що 
автор має на увазі під терміном «метеосхожість»). Аналізуючи 
власний та архівний польовий матеріал, О. Васянович робить 
висновок про певну семантичну спорідненість єврейського 
свята Суккот і української Трійці. Однак для нашої теми важ-
ливими є факти запозичення українцями певних єврейських 

46 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1. Од. зб. 723. Арк. 6–6 (зв.).
47 Васянович О. Метеосхожість «єврейських кучок» з українськими свята-

ми. Народна творчість та етнологія. 2014. № 2. С. 75.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



38

Розділ 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

ритуальних дій, що стосуються народного календаря, на що 
вказують самі інформанти. Російська дослідниця Світлана 
Амосова 2006 року в Балті на Одещині, а згодом і на Поділлі 
(у  Могилеві-Подільському, Ямполі Вінницької  обл.) зафіксу-
вала «дивну» фольклорну формулу: «Гаман і Явдоха погоду 
крутять», що відома й українцям, і  євреям, поєднуючи в од-
ному календарному сюжеті біблійний персонаж Аман (Гаман) 
та св. Явдоху: «…всі інформанти знають, що Явдоха – україн-
ський персонаж, а Гаман – єврейський» 48.

Велике значення для процесу міжкультурного обміну мала 
та обставина, що ще в ХIХ  ст. «українська мовно-культурна 
стихія була не чужою єврейству. Містечковий єврей чудово 
розумів, добре знав і радо послуговувався українською мо-
вою, про що згадував у своїх «Споминах» Євген Чикаленко. 
Він писав, що ще в 1870-х на базарі Анан’їва, повітового міс-
течка Херсонської губернії, з вуст місцевих євреїв українську 
було чути не рідше за їдиш. Але коли русифікація почала охо-
плювати містечкові центри України, вже за десять років євреї 
вже переважно говорили російською»  49. Однак у фольклор-
них єврейських текстах ще в ХХ ст. циркулювали україномов-
ні рядки, запозичені з українських народних пісень. Семен 
Ан-ський у статті «Про єврейську народну пісню» зауважив, 
що достатньо проаналізувати репертуар лише однієї родини, 
щоб переконатися: «єврейській народній поезії не чужі ніякі 

48 Амосова С. «Гаман и Евдоха погоду крутят»: к интерпретации одного ка-
лендарного сюжета. История – миф – фольклор в еврейской и славянской куль-
турной традиции. Сб. ст. Москва, 2009. Вып. 24. С. 361.

49 Гирич  І. Євреї і український національно-визвольний рух ХIХ  – по-
чатку ХХ століть. Україна модерна. 2007. № 12 (1). URL : http://www.historians.
in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/1133-ihor-hyrych-yevrei-i-
ukrainskyi-natsionalno-vyzvolnyi-rukh-khikhpochatku-khkh-stolit.
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мотиви пісень інших народів…» 50. Серед таких дослідник ви-
окремлював пісні релігійно-національні «на русском (главным 
образом, белорусском и малорусском) языке или на смешан-
ном русско-еврейском диалекте» 51. С. Ан-ський навів і кілька 
прикладів зі своєї колекції, зокрема й «символическую песню, 
где под именем ‘‘малець Марко’’ выводится ‘‘дух искуситель’’.

Ахъ, ты, малецъ Марко,
Ходишь по ярмалку, –
Ни купуешь, ни таргуешь
Тильки робишь сварку!
Нѣт, нѣт, ничево,
Не боюся никаво,
Только Бога однаво!
Другой варіант:
Ахъ, ты, дурень Марко,
Что ты робишь сварку:
Ни купуєшь, ни таргуешь,
Только людей псуешь 52.

Те, що пісня зафіксована у кількох варіантах, засвідчує її по-
пулярність серед українських євреїв. Це є контамінація кількох 
рядків українських народних пісень з відомим єврейським фор-
мульним висловом «Не боюсь я нікого, тільки Бога одного», що 

50 Ан-ский С. О еврейской народной песне. С. 70.
51 Там само. С. 64. Не будучи спеціалістом-філологом, автор допускає неко-

ректне висловлювання щодо «русско-еврейского диалекта». Крім того, він, як 
бачимо, перебуває на російських офіційних великодержавних позиціях (чи запо-
зичив відповідну термінологію), які вважали всіх східних слов’ян одним («рус-
ским») народом, що поділяється на «великорусів», «малорусів» та «білорусів».

52 Там само.
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пронизує і єврейську пісенність, і народну прозу, та є мірилом 
гідної поведінки єврея в кризових життєвих моментах. У спо-
гадах Іона Дегена про ув’язнення відомого радянського фізіо-
лога Василя Паріна, арештованого 1947 року за звинуваченням 
«у шпигунстві на користь США», читаємо: «Еще во Львове по-
сле ареста местный следователь по фамилии Вайсер, упомя-
нувший имя вождя и учителя всех народов, услышал в ответ: 
«Я не верю никому, только Богу одному. Получив за такое ко-
щунство по отношению к вождю удар кулаком по лицу, он, ути-
рая кровь, добавил: «Не боюсь я никого, кроме Бога одного» 53. 
Пісня «Не боюсь я никого, кроме Бога одного» звучала, зокре-
ма, зі сцени Їдишфесту-2011, її відеозапис можна прослухати у 
виконанні представників Запорізької Єврейської Месіанської 
общини. Українська народна пісня «Ой ти, коте Марку, ходиш 
по ярмарку», яка є, зокрема, в репертуарі Марії Бурмаки й на-
лежить дитячому фольклору, поєдналася з рядками єврейської 
пісні «Не боюсь я нікого, окрім Бога одного» завдяки запальній 
її мелодії. Репліка С. Ан-ського про Марка як «духа-спокусника» 
може спантеличити тих, хто обізнаний з українськими варіан-
тами зафіксованої ним пісні, але можемо висловити обережне 
припущення, що українським євреям могли бути відомі легенди 
про Марка Пекельного (чи Марка Проклятого) як вічного блу-
кальця, цілком імовірно, що знав про них і сам С. Ан-ський і це 
вплинуло на його інтерпретаційні висловлювання (на жаль, за-
писувачем не зафіксована думка його інформантів з цього при-
воду). Варто згадати і про Вічного Жида – героя середньовіч-
ного християнського фольклору, легенда про якого була відома 
у Європі вже в ХІІІ ст. У ній ідеться про єврея, який штовхнув 

53 Солодкин Ю. В гостях у Иерусалима. URL : http://www.berkovich-zametki.
com/2017/Zametki/Nomer1/Solodkin1.php.
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Ісуса на його дорозі на Голгофу і був приречений на блукання 
світом до другого пришестя  54. Для іншої пісні, яку розглянув 
С. Ан-ський у праці «Про єврейську народну пісню», характер-
не те, що в ній є два тексти однакового змісту – «русский и ев-
рейский, при чем трудно определить, какой из них оригинал и 
какой перевод» 55. «К сожалению, – зазначив С. Ан-ський, – я не 
имею еврейского текста второй строфы.

Запрягайте, хлопцы, кони,
Кони вороные, –
Тай дагонимъ лито наше,
Лито молодіе.
Мы дагнали лито наше
У стараго погоста.
Охъ, вернитесь лита наши
Хоть до насъ у гости» 56.

Зрозуміло, що йдеться про входження до єврейського ре-
пертуару української народної пісні «Розпрягайте, хлопці, 
коні», що співалася і мовою їдиш, і мовою, близькою до оригі-
налу. Приваблювали українських євреїв і пісні, у яких оспіву-
вався Єрусалим:

Ейрушоламмъ славный городъ,
Люди говорили.
По три раза каждый годъ

54 Адрианова-Перетц  В. К  истории легенды о странствующем жиде в ста-
ринной русской литературе. Санкт-Петербург, 1915. 16 с.

55 Ан-ский С. О еврейской народной песне... С. 65.
56 Там само.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



42

Розділ 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

Мы туда ходили (bis).
Мы тамъ ѣли, мы тамъ пили, –
Богу тамъ молили (bis) 57.

До аналізованих текстів С. Ан-ський вказував паралелі, по-
силаючись на збірник єврейських народних пісень, укладений 
Ш. Гінзбургом і П. Мареком.

До появи цього збірника (1901 рік), як зазначив С. Ан-ський, 
не було не лише систематичного записування єврейських народ-
них пісень, а й ставився під сумнів сам факт їхнього існування: 
«И это мнение было вполне под стать отношению еврейской ин-
теллигенции, как ортодоксальной, так и ассимиляционной, к на-
родному языку. Не допускалось и мысли, чтобы на “жаргоне”, “на 
языке базара и кухни”, за которым не признавалось даже право 
называться языком, могла существовать какая нибудь поэзия» 58. 
Так само, як зауважив Велвл Чернін, у ХIХ ст. єврейські інтелек-
туали ігнорували і українську культуру, і українську мову 59. І це 
в той час, коли спостерігався значний вплив цієї мови на єврей-
ський фольклорний репертуар: «Влияние украинского языка на 
еврейский фольклор колоссально. Причем речь идет не просто 
о заимствовании сюжетов украинских песен и отдельных укра-
инских слов. В сборниках еврейского фольклора нетрудно найти 
и целые произведения преимущественно на украинском языке, 
которые записывались, тем не менее, еврейскими буквами и во-
спринимались в качестве своих, еврейских» 60. Автор посилаєть-

57 Ан-ский С. О еврейской народной песне...
58 Там само. С. 58.
59 Чернин В. «Была чужда мне тризна эта…» Первое упоминание о Тарасе 

Шевченко в еврейской поэзии. С. 203. URL  : http://ua.judaicacenter.kiev.ua/wp-
content/uploads/2012/06/Chernin.pdf.

60 Там само. С. 204.
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ся на збірник Менахема Кіпніса, опублікований у Варшаві (без 
вказівки на рік видання), де цілий розділ присвячено єврейсько-
українським пісням («Yidish-ukrainishe folks-lider»). Поява таких 
публікацій засвідчує прагнення подолати стереотипні уявлення 
про єврейсько-українські фольклорні контакти, що сформува-
лися в політичному контексті царської Росії, а  згодом – радян-
ської України. Цьому сприяють насамперед ті дослідження, що 
спрямовані на переосмислення вже усталених інтерпретацій 
окремих фольклорних текстів. Серед них  – англомовна стаття 
аспірантки кафедри хасидизму Університету Бар-Ілан (Ізраїль) 
Аліни Полонської «Mikitka: Interpretation of a Song (or a Niggun)» 
(«Микитка: інтерпретація пісні (чи нігуна)», 2019). Вже сама назва 
статті вказує на спробу нового погляду на відомий зразок хасид-
ського фольклору  – пісню українсько-єврейського походження 
«Микитка». Серед спроб її фіксації та інтерпретації вирізняється 
запис Дмитра Ревуцького, опублікований в «Етнографічному ві-
снику» 1925 року: «У січні цього року, – зазначає автор, – я ви-
їхав із Москви до Київа. В вагоні їхала група жидівської молоди, 
що весь час весело виспівувала пісні. Особливий успіх мала пісня 
‘‘про Микитку’’, яку з великою експресією співав високим горло-
вим тенором молодий комерсант Йосип Григорович Котляр, із 
міста Гуманя» 61. Д. Ревуцький зафіксував слова й мелодію почу-
тої пісні та роз’яснення виконавця щодо її окремих фрагментів:

1. Ой Ме/икитко, Ме/икитко,
шьо буде с тебе, як ти будеш заболє/івати,
і ройфе/и буде до тебе приходити,
і лікарство тобі давати,

61 Ревуцький Д. Сучасна пародія на українську народну думу. Етнографічний 
вісник. 1925. Кн. 1. С. 70.
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5. і воно тобі не буде помагати?
Ой, Ме/икитко, Ме/икитко,
шьо буде с тебе як ти будеш умірати,
і три соломинки будуть тобі покладати,
і жінка й діти будуть плакати?
10. Ой, Ме/икитко, Ме/икитко!
Шьо буде с тебе, як хевре кедойшем будуть тебе носити
і мелех дойме буде тебе питати, як тебе звати, –
шьо ти тоді будеш казати?
15. Ти будешь ле/ижати і мовчати, і мовчати!

«Ройфе», як пояснив мені сам співець, – доктор, «хевре ке-
дойшем» – нарщики, похоронне братство, люди, що виносять 
мерців; «мелех дойме» – в давній народній уяві – янгол, що на-
правляє душу до пекла або раю (як пояснює І. Галант – malach 
dumo – янгол пекельний). Говорячи про «три соломинки», піс-
ня, очевидячки, натякає на звичай обмивати мерця доконче на 
соломі»  62. Д.  Ревуцький вважав цю пісню «пародією на укра-
їнську народну думу». Один із варіантів «Микитки» як зразок 
пародіювання українських народних дум згадує і сучасна до-
слідниця Ірина Коваль-Фучило, аналізуючи рукописну спадщи-
ну Порфирія Мартиновича: «Ця пародійна дума нагадує голо-
сіння. Виконавець описує, як погано почуватиметься Микитка, 
коли він захворіє, до нього приходитимуть лікарі, а також, що 
буде з Микиткою, коли він помре»  63. М.  Береговський пого-
джується з Д. Ревуцьким, що стимулом до виникнення єврей-
ської пісні «Микитка» була українська пародійна дума, але й 

62 Ревуцький Д. Сучасна пародія на українську народну думу...
63 Коваль-Фучило  І. Українські народні думи: феномен пародіювання. 

Народна творчість та етнографія. 2007. № 6. С. 96.
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вказує на вплив синагогального мелосу на мелодику аналізо-
ваної пісні (він припускає, що Д.  Ревуцькому не був відомий 
варіант «Микитки», опублікований у вже згадуваному збірни-
ку М. Кіпніса, записаний від його брата в Ушомирі на Волині). 
М.  Береговський наполягає на тому, що засвоєння євреями 
української пародійної думи не є механічним – у процесі її євре-
їзації відбувається «пересування на інший ґрунт (містичний)», 
а чужомовні (українські) фрази набувають зовсім іншого зна-
чення 64. Чутливість євреїв до містичного сенсу української пі-
сенності М. Береговський продемонстрував на такому прикла-
ді: «Розказують, що Риминієвський rabi одного разу в п’ятницю, 
вийшов у поле гуляти й, почувши пісню пастуха ‘‘Ружа, ружа, 
як ти далека’’, завважив, що важко знати таємницю, що пере-
ховується в цій пісні. Назавтра, в суботу, тією-ж мелодією й за 
тією-ж темою він співав до третьої трапези таку пісню:

Rojs, rojs, wi wajt bisst?
Walt dy rojs nyt assoj wajt gewen,
Walt der wald nyt assoj grojss gewen» 65.

Аргументи й приклади, наведені М.  Береговським, спря-
мовують до висновку, що фольклорний текст, зафіксований 
Д.  Ревуцьким, може сприйматися як пародійна дума лише в 
українському середовищі, але аж ніяк не в єврейському, хоч 
мелодика «Микитки» нагадує речитативність української на-
родної думи (для єврейської усної традиції характерним є ре-
читативне виконання уривків з Біблії). У контексті єврейської 
музичної культури «Микитка», як стверджує А.  Полонська, 

64 Береговський  М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Біло-
руси й Польщі. С. 39–44.

65 Там само. С. 44.
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спираючись на досвід М. Береговського, може сприйматися і 
як нігун (це мелодія-наспів, у яку іноді вплітаються слова, сво-
єрідна форма єврейської релігійної пісні, що наближає людину 
до Творця) 66. В інтерпретаційному аналізі «Микитки» дослід-
ниця спирається на три варіанти, зафіксовані на Волині (1918, 
Ушомир, нині Коростенського  р-ну Житомирської  обл.), 
Чернігівщині (1923) та запис Д.  Ревуцького від мешканця 
Умані (1925). А.  Полонська підкреслює, що на цій території 
проживали хасиди, й згаданий фольклорний текст увійшов 
саме до хасидського усного репертуару, в  якому існує цілий 
цикл пісень про смерть: «The structure of ‘‘Mikitka’’ is identical to 
the cycle of songs about death and burial» 67.

В устах єврейського співця пародійна українська дума на-
буває іншого звучання й іншого сенсу – це роздум про май-
бутню зустріч із Янголом Смерті, про плинність людського 
життя. Це і є приклад тієї «національно-релігійної пісні», яку 
виокремили у єврейському фольклорі С. Ан-ський, а згодом і 
М. Береговський, відзначивши, що саме цей пісенний пласт за-
знав найбільшого впливу українського народного мелосу.

66 Polonskaya A. Mikitka: Interpretation of a Song (or a Niggun). Труды по иуда-
ике. История и этнография. Вып. 15. Евреи России, Европы и Ближнего Востока: 
История, культура и словесность. Материалы Международной научной конфе-
ренции. 14 апреля 2019 г. Санкт-Петербург, 2019. P. 92–101.

67 Ibidem. P. 97.
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1.3. МІЖЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА УЯВЛЕННЯ 
В УСНИХ ОПОВІДЯХ 

ПРО ПРИМУСОВЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ

Джерельний матеріал статті – розповіді про примусові пе-
реселення людей у 1960–1970-х роках із зон затоплення вна-
слідок побудови в Україні гідроелектростанцій; спогади укра-
їнців, виселених після Другої світової війни з етнічних тери-
торій внаслідок операції «Вісла» (Пропам’ятна книга. 1947. 
Зібрав Богдан Гук, Варшава 1997, 647  с.)1; мемуари поляків, 
які впродовж 1944–1946 років заселяли так звані «повернені 
землі» (польською «Ziemie Odzyskane») (Mój dom nad Odrą. 
Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku / red. Beata 
Halicka, Kraków, 2016. 387 p.)2.

Для аналізу порушеної теми важлива студія професора По-
знанського університету імені Адама Міцкевича Беати Галіц-
кої «Польський дикий захід. Примусові міграції і культурне 
освоєння Надодрщини 1945–1948» (Halicka Beata. Polski Dziki 
Zachód. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie Nadodrza 

1 Пропам’ятна Книга. 1947. Зібрав та до друку зладив Богдан Гук. Варшава, 
1997. 647 с.

2 Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku / 
red. Beata Halicka. Kraków: TAWPN Universitas, 2016, 387 p.
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1945–1948 (Tłum.: Aleksandra Łuczak). Kraków: TAWPN 
Universitas, 2015. 434 s.)3. Авторка порушує проблему заселен-
ня й особливостей адаптації простору так званих «повернених 
земель». Це колишня територія Третього рейху, яка була пере-
дана Польщі за умовами міжнародних Ялтинської і Потсдам-
ської конференцій у 1945 р. Спершу дослідження було написане 
й опубліковане німецькою мовою: Beata Halicka: Polens Wilder 
Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des 
Oderraumes 1945–1948. – Ferdinand Schöningh Verlag, Padeborn, 
2013. Переклад з німецької Александри Лучак.

Історико-культурні, соціологічні, політичні аспекти захід-
них земель Польщі після прилучення неодноразово ставали 
предметом дослідження науковців і Німеччини, і Польщі. 
Про це довідуємося з розділу «Стан дослідження»4, також про 
це промовисто свідчить бібліографія книги5. Далеко не всі 
дослідження були об’єктивними й неупередженими, оскіль-
ки автори наприкінці 1940-х – аж до 1990-х років зазнавали 
постійного політичного впливу, перебували під тиском цен-
зури, що унеможливлювало всебічний науковий аналіз. Вод-
ночас важливість порушеної проблематики зумовлена фак-
том, що «в мозаїці польської культурної пам’яті центральне 
місце посідає депортація польської людності вглиб Радян-
ського Союзу, а також трагічні долі поляків унаслідок Другої 
світової війни: понад п’ять мільйонів польських громадян 
втратили життя внаслідок винищення або через участь у русі 

3 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód. Prszymusowe migracje і kulturowe 
oswajanie Nadodrza 1945–1948 (Tłum.: Aleksandra Łuczak). Kraków: TAWPN 
Universitas, 2015. 434 s.

4 Там само. С. 15–25.
5 Там само. С. 393–420.
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опору проти німецьких чи радянських окупантів»6. Тривалий 
час науковці були змушені провадити дослідження згідно зі 
штучно насадженим міфом про гуманне виселення німців та 
людей інших національностей з Надодрщини, а також про 
успішне господарювання нової польської і радянської влади 
на цих землях. Такі важливі питання, як повоєнний поль-
ський антисемітизм, примусові переселення українців, об-
ходили цілковитою мовчанкою. Аж у 90-х роках ХХ ст. у Ні-
меччині була випрацювана нова стратегія пам’яті про історію 
німців у Середньо-Східній Європі. Вона мала на меті дбати 
про німецьку культурну спадщину у співпраці зі східними су-
сідами, а також відхід від конфронтаційної риторики. Студія 
Б. Галіцкої – спроба міжнародного погляду на проблему при-
мусових міграцій у повоєнній Європі, підходом до розуміння 
цього явища як загальноєвропейського. 

Для українського читача книга «Польський дикий захід...» 
цікава й тим, що авторка залучила український матеріал, на-
самперед про так звану операцію «Вісла»7, і тим, що панорам-
ний погляд на події в сусідніх державах дають змогу глибше 
зрозуміти історичні явища своєї країни. Беата Галіцка торка-
ється болючих тем українсько-польського конфлікту перед і 
впродовж Другої світової війни. Дослідниця розглядає його в 
контексті тогочасного домінування в Європі радикальних ідей 
про мононаціональні держави: «Від 30-х років [ХХ ст.] не лише 
в Західній Європі, а й у Польщі поширилися радикально на-
ціоналістичні й фашистські ідеї, унаслідок чого наростала тен-
денція до дискримінації й утиску етнічних меншин. Хоч Поль-
ща зобов’язалася надати Східній Галичині певну автономію, 

6 Там само. С. 20.
7 Там само. С. 351–353
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обіцянки не було дотримано, а велася боротьба з українським 
національно-визвольний рухом, який значно посилився після 
закінчення Першої світової війни»8. Авторка робить спробу 
проаналізувати становище різних етнічних груп на «поверне-
них землях», описати труднощі, які новим поселенцям довело-
ся долати, збагнути, як формувалася спільнота на території, де 
людність була змінена майже цілковито. Отже, Беата Галіцка 
прагне з’ясувати «що відбувається з простором, на якому за 
три роки майже цілковито змінилися мешканці /.../ що треба 
було зробити, щоб виникло нове суспільство»9, причому йдеть-
ся не лише про матеріальну спадщину, а й про адміністративні 
структури, шкільництво, культуру, релігію, господарство і по-
літику. Визначальним джерелом пропонованого дослідження 
є спогади переселених осіб; воно здійснене в межах так званої 
«історії другого ступеня», коли йдеться не просто про події, 
а про «історію пам’яті про ці події». Тут важливо розрізняти 
пережиті події і спогади про пережиті події. Ці два поняття 
часто досить непросто чітко розділити, тим більше, якщо спо-
гади були написані в умовах сталінського режиму, зазнали від-
чутної самоцензури, а в опублікованому варіанті перейшли 
й через значну редакторську правку. Мова йде про важливу 
джерельну базу дослідження – письмові спогади переселенців 
регіону, що були надіслані на спеціальний конкурс, зініційова-
ний Західним інститутом у Познані в 1956–1957 роках. Усього 
було отримано 229 текстів.

Загалом про аналізовані спогади пані Беата зазначає, що 
вони не становлять повноцінної вибірки, тим більше, що пи-
сали насамперед люди освічені, для яких характерна відвер-

8 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód… С. 156.
9 Там само. С. 158.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



51

Коваль-Фучило Ірина. Міжетнічні стереотипи та уявлення в усних оповідях... 

тість і толерантність, схильність до критичної рефлексії над 
суспільними стереотипами. Важливо, що дослідниця працю-
вала не лише з опублікованими варіантами, а й з оригінала-
ми, які зберігалися в архіві інституту і стали доступні лише 
в 1990-х роках. Для аналізованих спогадів характерні кри-
тичний підхід до пережитого, люди намагалися знайти при-
чину помилок, через які відбулися ті чи ті негативні події в 
їхньому житті. Водночас певна свобода того часу все ж не да-
вала змоги критикувати експансивну політику Радянського 
Союзу наприкінці Другої світової війни чи зміщення Поль-
ської держави на захід. «Не допускалися також описи радян-
ської окупації на Кресах, процес колективізації, а також ет-
нічні конфлікти. Дозволені були лише згадки про українські 
“партизанські банди”, яких трактували як ворогів польської 
людності, а також і комуністичного режиму»10. Заборонени-
ми були смуток за втраченою батьківщиною, почуття відчу-
женості. Ці емоції в написаних спогадах зазнали свідомої чи 
підсвідомої автоцензури. Не можна також було критикувати 
колективізацію, запроваджену совєтами в цьому краї.

Загалом Беата Галіцка доводить, і це підтверджують історії 
оповідачів, що радянська політика господарювання призвела 
до більших економічних втрат на досліджуваних територіях, 
ніж воєнні дії. Спогади людей свідчать, що вони були сповнені 
надії й оптимізму, були готові присвятити життя важкій праці 
відродження краю, повірили в те, що повертаються на колись 
втрачені і нині знову прилучені до матері-батьківщини терени. 
Проте найбільш підприємливих людей режим переслідував і 
ламав, змушував пристати на колективізацію або відмовитися 
від свого бізнесу. Метою комуністів була ліквідація приватних 

10 Там само. С. 161.
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підприємств і в галузі землеробства, і у сфері послуг. Вони цен-
тралізували всі галузі суспільного життя. Люди були в розпачі. 
Зрештою, 1949 року ті, хто міг працювати на цих теренах, по-
спішно покидали їх. 

Типовим моментом мемуарів є прагнення наголосити на 
винятковості власної долі, увиразнити свої заслуги як піо-
нера, першопрохідця, першопоселенця на так званому поль-
ському «дикому заході». Ця тиражована тогочасними владни-
ми структурами назва мала на меті пропагувати і заохочува-
ти переселення людей, пов’язуючи його із «диким заходом» 
Сполучених Штатів Америки, обіцяючи хороші перспективи 
для людей, готових все почати заново. Водночас колективна 
народна пам’ять, представлена зокрема у спогадах, зберегла 
й протилежні конотації, пов’язані із цим словосполученням. 
Йдеться передусім про те, що ситуація на прилучених землях 
характеризувалася насамперед правом сили. Це була терито-
рія, де після відходу німців панував хаос, мародерство, крадій-
ство. Тривалий час переселенці перебували у невизначеному 
становищі, подекуди навіть не до кінця розпаковували речі в 
очікуванні нового переїзду.

Знайомство зі спогадами польських примусових мігрантів 
дає підстави виокремити типові місця у спогадах переселенців 
різних народів і внаслідок різних причин. Таким loci communes 
у мемуарах і меморатах є ідеалізація втраченого місця: «Втра-
чена батьківщина представлена як чудовий, упорядкований 
світ»11. Оповідачі свідомо чи несвідомо не описують негатив-
них моментів стосовно покинутого, втраченого місця. Водно-
час вони рідко застановляються над тим, які позитивні зміни 
сталися в їхньому житті завдяки зміні місця проживання.

11 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód… С. 76.
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Особливістю багатьох спогадів примусових мігрантів є 
описи громадських робіт. Так, наприклад, українські пересе-
ленці із зони затоплення, українці-автохтони, виселені зі схід-
них теренів Польщі внаслідок операції «Вісла», і переселені на 
західні землі поляки добре пам’ятають і радо розповідають про 
спільні роботи, про взаємодопомогу, спільні здобутки у побу-
товому і культурному житті12. Колективна праця, спільно про-
житий час залишають по собі позитивні емоції, які зберігають-
ся в колективній пам’яті довгі роки.

Спільність мотивів у спогадах про примусові переселення 
зумовлена, крім іншого, схожими умовами перебігу події: «Як 
буває у випадках примусових виселень, так і тут конкретні 
акції часто характеризувалися радикальним перебігом і мали 
ознаки незаконного втручання»13 

Повторюваним місцем у спогадах є опис першого дня на 
новому місці, першої ночі в заселеному будинку, першого ро-
бочого дня на новому місці праці. Люди розповідають, яка того 
дня була погода, у яких умовах вони працювали, згадують, хто 
їм допомагав, а хто образив. Спогади рясніли також описами 
кривд, яких зазнали німці і поляки від Червоної армії, проте 
ці місця були ретельно викреслені з опублікованих варіантів. 
Автори усвідомлювали себе «як членів національної спільноти 
у значенні спільного терпіння»14. 

12 Коваль-Фучило І. Концепт земля в оповідях про примусове переселення. 
Lemkovia, Bojkovia, Rusíni  – dejiny, súčasnosť, materiálna a  duchovná kultúra. 
Banská Bystrica, 2018. Tomus VII. Časť 2. С. 25–40; Коваль-Фучило І. Осмислення 
примусового переселення із зони затоплення Дністровським водосховищем 
(за матеріалами усноісторичних наративів). Слов’янський світ. 2014. Вип.  13. 
С. 215–231.

13 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód… С. 147.
14 Там само. С. 46.
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І Анна Вилєґала, і Беата Галіцка пишуть про табуйовані міс-
ця у мемуарах. Серед таких табу – привласнення майна німців, 
які жили на «повернених землях». Далеко не всі переселенці 
могли просто привласнити чужі речі, чужі будинки. Психоло-
гічною перепоною для них було усвідомлення, що тут жили й 
помирали інші люди. Подолати цей бар’єр допомагала пропа-
ганда так званої національної провини, – коли за вчинки пев-
ної групи людей покараним мав бути весь народ, усі його пред-
ставники. Тобто весь німецький народ був відповідальним за 
злочини гітлерівців. Цікаво, що у спогадах поляків-переселен-
ців вигнанню німців присвячено зовсім мало уваги. Водночас 
ця подія є провідною в мемуарах німецьких переселенців. «Ко-
лона втікачів на фоні зимового пейзажу є символом біженства 
і вигнання в Європі ХХ століття. До найдраматичніших подій 
в історії німецьких вигнань належить, без сумніву, втеча за-
мерзлим Балтійським морем у січні 1945 року»15. Зрештою, чи-
мало драматичних і фатальних випадків цієї втечі і вигнання 
сталися з провини керівництва НСРПН, яке до останньої хви-
лини зволікало з наказом про евакуацію.

Залучення до джерельної бази письмових особистих свід-
чень дає змогу змістити оптику науковця, – у поле дослідження 
потрапляють проблеми простих людей, які раніше перебували 
поза увагою істориків або на них зупинялися лише принагідно. 
Йдеться насамперед про буденність, щоденне життя, побутові 
негаразди і, у тих важких умовах, виснажливу боротьби за ко-
жен прожитий день. «У спогадах робітників переважають однак 
історії, сповнені насилля, приниження, упокорення і нерідко 
хвороб. Усе залежало від того, де призначено їх до праці»16. Вод-

15 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód… С. 104.
16 Там само. С. 84.
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ночас щоденні домашні випробування часто лягали на плечі жі-
нок. Це цілком стосується післявоєнного часу, коли багато сімей 
залишилося без батьківської опіки. Авторка наголосила, що в 
таких умовах «жінки часто значно швидше, ніж чоловіки, вміли 
зорієнтуватися в абсолютно новій ситуації». Дослідниця опи-
сала способи і засоби, до яких були змушені вдаватися жінки, 
щоб прогодувати себе, дітей, часто старих батьків17. Про жіноче 
вміння зарадити лихові у кризових ситуаціях і чоловічу безпо-
радність у таких умовах пише дослідниця історії біженства 1915 
року Анета Примака-Онішк18. Чоловіки без дружин залишалися 
зовсім безпомічними у догляді за дітьми. Традиція цілком і по-
вністю приписувала цю роль жінкам, тому правдивими здають-
ся спогади біженців про те, що жінка могла вижити і з п’ятьма 
дітьми, а чоловіки віддавали своїх малих дітей у сиротинці.

Зважаючи на цінність спогадів як джерельного матеріалу, 
Б.  Галіцка невдовзі підготувала до друку й опублікувала ві-
сім мемуарів окремою, уже згаданою книжкою «Мій дім над 
Одрою. Спогади переселенців на Західні землі після 1945» 
(Краків,  2016)19. Видання оснащене вступом, фотографіями, 
географічним покажчиком. Ці матеріали стали джерельним 
матеріалом для нашої студії.

Дослідження «Польський дикий захід...» дає чітке уявлення 
про економічне й соціально-побутове становище прилучених 
земель, про пропаговані тогочасні ідеї й ідеали, про настрої й 
переживання нових мешканців. Кожну згадану історичну по-
дію авторка намагалася оцінити незалежно й об’єктивно, без 

17 Там само. С. 310–318.
18 Prymaka-Oniszk Aneta. Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. Wołowiec, 

2017. С. 84, 120.
19 Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku / 

red. Beata Halicka. Kraków: TAWPN Universitas, 2016, 387 p.
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надмірних узагальнень і спрощень. Так, наприклад, дослід-
ниця переглянула наукові висновки про підпали і навмисні 
руйнування будівель на цій території. Попередні дослідження, 
здійснені в часи тоталітарного режиму, провину за це варвар-
ство покладали на німців, які прагнули після себе не залишити 
нічого для ворога. У наступних студіях автори звинувачували в 
підпалах радянських військових, які жадали помстися за свою 
землю, тому намагалися нищити все німецьке. На підставі різ-
них історичних джерел пані Беата доходить висновку, що при-
чин пожеж і знищень було більше: «...опір місцевих військо-
вих формувань, мародерство, ненавмисні підпали в знелюдне-
них населених пунктах, а зрештою пожежі, яких не було кому 
гасити, невідповідальність перших польських влад та інше»20.

Неупереджений аналіз історичних джерел, спогадів пересе-
лених поляків і німців дав підстави авторці переглянути тлу-
мачення численних самовбивств серед німецького населення у 
1945 р., особливо серед жінок. Німецька пропаганда того часу 
не шкодувала похмурих барв для опису злочинів червоноар-
мійців на захоплених територіях. Жінки почувалися безза-
хисними. Крім цього, вони знали про радянську пропаганду 
помсти21. Тривалий час тема самогубств була табуйованою, не 
в останню чергу через те, що ці суїциди трактували як спосіб 
ідентифікації з позицією Гітлера: краще позбавити себе жит-
тя, аніж потрапити до рук ворога. Самогубства порівнювали 
також із героїчною смертю воїнів на полі бою. Авторка підсу-
мовує, що історик не може остаточно з’ясувати причини само-
губств. Тут впливовими були різні чинники: і державна про-

20 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód… С. 128.
21 Там само. С. 118.
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паганда, й етичні норми, і релігійні переконання, і воєнні дії, і 
політичні ідеї, і національні принципи.

Авторка неодноразово повертається до теми тотального 
вивезення заводів і фабрик із «повернених земель» до Радян-
ського Союзу. Це відбувалося в період «обмеженої суверен-
ності Польської держави»22, коли командири Червоної армії 
були вищим начальством, аніж ще не до кінця сформована 
польська адміністрація. Проблема полягала в тому, що совєти 
трактували ці землі як територію ворога і вважали за можливе 
брати звідси все цінне як воєнну здобич.

Наприкінці дослідження авторка проаналізувала реаліза-
цію міфу «польського дикого заходу» в художній літературі й 
фільмах. Белетристика мала стати інструментом поширення 
позитивної версії цього міфу. Перед тогочасними письменни-
ками комуністи поставили мету створити художні тексти про 
піонерів-переселенців на прилучені території. Ця література 
повинна була виконувати освітню функцію, обґрунтувати нову 
систему влади, утверджувати пропагандистську думку про те, 
що тривалий польсько-німецький конфлікт вирішений лише 
завдяки втручанню Радянського Союзу. Під таким державним 
цензурним і пропагандистським тиском не могла постати ви-
сокохудожня література. «Як можна було з усією силою і запа-
лом працювати над відбудовою нового місця проживання, спі-
ворганізовувати суспільне життя, а водночас таїти в собі на-
стільки велику ностальгію за втраченим раєм? Це протиріччя, 
властиве польському суспільству, яке далі, дивлячись на захід, 
у душі відчуває глибокий зв’язок зі сходом, ностальгію за Кре-
сами і минулим. Це протиріччя, без сумніву, – важлива тема, 

22 Там само. С. 136, 295–297, 309.
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достойна національної епопеї, яка ще не постала»  23, – підсу-
мовує авторка. Більший успіх серед глядачів мала відповідна 
фільмова продукція. До нашого часу відомими і популярними 
є фільми «Право і кулак» і трилогія «Самі свої». Попри схема-
тичність образів, вирішення їх у дусі державної пропаганди, ці 
картини до наших днів транслюють на польському телебачен-
ні. Ідея фільмів полягає в тому, що лише третє покоління пе-
реселенців почувалося на прилучених землях як удома. Пред-
ставники старшого покоління до кінця своїх днів перебували 
в полоні давніх стереотипів і не могли змінитися, пристосува-
тися до нових умов життя на землі, яка так і не стала їхньою 
батьківщиною. За жанром ця фільмова трилогія є комедією. 
«Водночас її популярність, а також відсутність інших фільмів, 
присвячених цій темі, спричинили ситуацію, що більшість 
поляків має дуже спрощене, можна навіть сказати тривіаль-
не поняття про примусові міграції, а також початки життя на 
польському заході»24, – підсумовує авторка про стан суспільної 
обізнаності із порушеною в її дослідженні проблемою.

Беата Галіцка на значному документальному матеріалі, 
послуговуючись архівними мемуарами переселенців на за-
хідні землі Польщі і численними попередніми науковими 
дослідженнями, показала складність і неоднозначність про-
цесу заселення «повернених земель», зокрема значення фак-
тору етнічності. 

У цьому зв’язку важлива також праця польської дослідниці, 
соціолога Анни Вилєґали «Переселення і пам’ять. Студія сус-
пільної (не)пам’яті на прикладі української Галичини і поль-
ських “повернених земель”» (Wylegała Anna. Przesiedlenia a 

23 Halicka Beata. Polski Dziki Zachód… C. 380.
24 Там само. С. 381.
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pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej 
Galicji i polskich «ziem odzyskanych». Toruń 2014, 526 p.)25. Книга 
написана на матеріалі понад ста п’ятдесяти інтерв’ю, зібраних 
авторкою у двох містечках – у польському місті Криж (Krzyż) і 
українській Жовкві. Це порівняльне дослідження про особли-
вості суспільної пам’яті у різних містах, які внаслідок воєнних 
і повоєнних етнічних чисток, масових переселень і міграцій 
зазнали мало не цілковитої зміни населення. Зокрема, Жовк-
ва до 1939 року була поліетнічним містом, де жили українці, 
поляки і євреї. Після Другої світової війни Жовква увійшла 
до складу Української РСР. Криж, до війни німецький Креуз 
(Kreuz (Ostbahn)), опинився в межах польських «повернених 
земель». Обидва міста втратили більшість своїх мешканців, 
зазнали руйнувань, залишилися позбавленими власної своє-
рідності й історії. Мігранти, які з різних причин заселили міс-
течка, змушені були розпочати нове життя, пристосуватися до 
нових умов. У всіх примусових і напівпримусових переселен-
нях на досліджуваних територіях серед вирішальних факторів 
була етнічна складова, тому в роботі А. Вилєґали основна ува-
га звернена на те, як сучасні мешканці пам’ятають попередніх 
мешканців, що вони розповідають, що знають про людей, які 
раніше жили в їхньому місті. Авторка робить спробу виясни-
ти механізми впливу на те, як люди пам’ятають, розповідають 
про минуле, з’ясувати причини прогалин у суспільній пам’яті. 

Авторка доходить висновку про різні способи пам’ятання 
колишніх іноетнічних мешканців у Жовкві й у Крижі: «Якщо 
порівняти, як розповідають сьогодні в Жовкві про виселення 
поляків і в Крижі про виселення німців, то вражає емоційна 

25 Wylegała Anna. Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na 
przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich «ziem odzyskanych». Toruń, 2014, 526 p.
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різниця цих розповідей. Якщо сьогоднішні мешканці Кри-
жа усвідомлюють страждання німців і втрати, яких вони за-
знали, то жовківчани намагаються трактувати виїзд поляків 
значно більше прагматично: кажуть швидше про необхідну 
виміну людності, про евакуацію. Зрідка – найчастіше в опо-
відях освічених респондентів серед молодшого покоління – 
з’являється усвідомлення, що поляки по суті втрачали свою 
батьківщину (часто попередньо втративши близьких) і пере-
живали велику трагедію»26. А.  Вилєґала робить спробу по-
яснити таку ситуацію із суспільною пам’яттю. Вона слушно 
вбачає причини в історичних обставинах відповідного регіо-
ну. Зокрема, польсько-українські стосунки на досліджуваних 
теренах віддавна були складними. На спосіб пам’ятання про 
поляків відчутно вплинули також післявоєнні репресії, здій-
снювані також радянською владою щодо поляків, а ще то-
тальна атмосфера страху, що панувала в Жовкві після Другої 
світової війни. Не вдалося також виявити родинної пам’яті 
про виселених поляків, оскільки нові поселенці не мали на-
годи жити разом із поляками, як ще було в післявоєнному 
Крижі, де німці тривалий час жили з новоприбулими поля-
ками спільно, очікуючи на свій виїзд.

Усі ці фактори вплинули на спосіб вербалізації пам’яті і 
формування стереотипів про представників іншого етносу за-
галом і про конкретних людей зокрема. Для аналізованих спо-
гадів переселених осіб характерний композиційно-структур-
ний прийом для характеристики представників інших етносів, 
який можна назвати груповим та індивідуальним етнічним 
портретуванням. Зокрема, поряд із узагальненою характерис-
тикою того чи того етносу, оповідач подав історію про певну 

26 Wylegała Anna. Przesiedlenia a pamięć… С. 338.
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конкретну особу. Цікаво, що такі індивідуальні портрети мо-
жуть бути підтвердженням групового етнічного портрета, а 
можуть, навпаки, бути наведені як виняток, нетиповий при-
клад.

Ізабела Ґрдень, яка до переселення на «повернені землі» 
жила у Стрийському повіті, у записах кінця 1944 – початку 1945 
року описала різкі переміни у ставленні українців до поляків: 
із дружніх до вкрай ворожих, згадуючи про випадки вбивств 
поляків. Водночас у записі, датованому 10.01.1945 вона при-
святила великий фрагмент (понад дві сторінки) розповіді про 
те, як вдячний її батькові за давню послугу українець Іван По-
пович, долаючи важку і небезпечну дорогу, врятував її сім’ю 
від голодування. Це сталося саме в той час, коли польська 
родина, «не сподіваючись нічого доброго», потерпала взимку 
від нестачі харчів. Ізабела занотувала про Івана: «… я бачила, 
що йому справді було нас жаль». Авторка спогаду підсумувала 
свою розповідь так: «Батько радів, що після стількох років ста-
рий русин не забув і прийшов ще раз подякувати йому з такої 
далечі і в таких часах, коли поляки стали для українців такими 
ворогами, що їх вбивали з ненависті. Є люди добрі, казав, ки-
ваючи здивовано головою»27. На мою думку, функція такого 
індивідуального портретування – за допомогою так би мови-
ти точних дат, прізвищ, фактів надати своїй розповіді ознак 
правдивості, достовірності. 

У цьому контексті цікавий мотив у спогадах, який стосуєть-
ся долі українців і євреїв під час і після Другої світової війни. 
Водночас цей мотив яскраво продемонстрував трансформа-
цію традиційних уявлень унаслідок трагічних подій Голокосту 

27 Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku / 
red. Beata Halicka. Kraków: TAWPN Universitas, 2016. С. 64–66.
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і примусових переселень українців. Мова йде про повторюва-
не місце в аналізованих я-документах, а саме – акцентування 
на тому, що умови і перебіг депортації українців у 1947 році 
були схожими на процес Голокосту в Польщі 1942 року. І хоча 
тогочасна польська влада не мала наміру фізично знищити 
українців, усе ж пов’язаність переселення і Голокосту у спо-
гадах, записаних через півстоліття, є промовистим свідченням 
важливості цих подій у колективній пам’яті депортованих лю-
дей. Ось ці текстові фрагменти: «Богато з них [поляків] біль-
ше темних, були переконані, що нас спалят в Осьвєнцімі. То 
не моя пресада, а ось такий образок: 12-літня Ольга Репела іде 
коло своєї мами і в руках тримає цвитучий вазонок, котрий 
взяла з дому. Підходить до неї старша полька і каже: «Dziecino, 
daj mnie ten kwiatuszek, on i tak już nie będzie ci potszebny». Вона 
була переконана, що нас не женуть на життя, а на смерть, що 
ми мусимо загинути за генерала [Кароля Сверчевського], як 
жиди загинули за Христа»28. «Наш транспорт рушив на захід, 
але як рушив? Пан машиніста, щоби також бути «bogaterem» 
акциї «Вісла» провадив льокомотиву не звичайно, а ставав 
«дуба», цофав, рушав, тильки буфори перунами трискали на 
ціле місто, а нам деревяні скрині, тачки, летіли на голови чи 
ноги. Розливалася з відер приготовлена вода, розбивалися ка-
мінні горщки з удоєним молоком, корови падали на підлогу – 
рвали ланьцухи, плакали не тильки малі діти. Я вже щось по-
дібне бачив у життю. Так рушав транспорт з жидами, як їх ви-
возили з санчинського ґета в [19]42 році»29. У цьому фрагменті 
респондент наголосив на ворожому ставленні виконавців ак-

28 Пропам’ятна Книга. 1947. Зібрав та до друку зладив Богдан Гук. Варшава, 
1997. С. 23.

29 Там само. С. 26.
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ції «Вісла» до депортованих осіб, яке набуло вигляду пошко-
дження їх майна за допомогою зумисне поганого керування 
поїздом. Довгий перелік завданих кривд підсумований порів-
нянням описаної картини із вивозом євреїв із гетто.

Ось ще один уривок: «Приїхали ми до Явожна. Прийшли 
ми до брами, а то все виглядало цілком так, як німці робили 
з жидами»30. У цьому короткому порівнянні знову маємо по-
рівняння трагічного для українців переселення із долею єв-
реїв 1942 року. 

Важливо збагнути, як два історичні факти  – Голокост і 
депортація  – опинилися поряд у розповідях, записаних че-
рез тривалий час після самих подій. Наведені фрагменти із 
я-документів виникли під впливом багатьох факторів, які 
власне й спричинили їхню появу у спогадах, а саме:

– часова дистанція;
– особистий досвід;
– традиційні вірування, уявлення і стереотипи;
– «диктатура» мови;
– нав’язування власних життєвих подій до «великої» історії;
– особливості самопрезентації та ін.
Перелічені фактори впливу є своєрідними фільтрами, крізь 

які історичні факти, події із особистого життя людини потра-
пляють у тексти її спогадів, мемуари чи меморати. 

Проаналізуємо, як перелічені вище фактори позначилися 
на досліджуваному мотиві. Важливим фільтром у вербалізації 
прожитого є часова дистанція. Цю особливість спогадів опи-
сав свого часу український фольклорист, дослідник народної 
оповідної традиції Степан Мишанич. Він запропонував термін 
«епічна дистанція»: «Під епічною дистанцією розуміється про-

30 Там само. С. 26.
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сторова і часова віддаленість процесу розповіді від тих подій, 
що лежать в основі фабули»31. Людина запам’ятовує ті події, 
факти, які вважає важливими, а також ті, які її найбільше вра-
зили, а переповідає те, що, на її думку, повинен почути спів-
розмовник. На появу мотиву схожості долі євреїв і долі укра-
їнців-переселенців вплинув той факт, що автори спогадів самі 
пережили депортацію у свідомому віці. Негуманна поведінка 
виконавців каральних акцій щодо своїх жертв є постійним мо-
тивом у всіх опублікованих спогадах. Можна сказати, що такі 
дії виконавців стали нормою, тому не дивно, що вони набули 
вербалізації у спогадах.

Важливим фактором, який став стимулом для появи дослі-
джуваного мотиву в усній історії українців-переселенців, є на-
родні уявлення про євреїв у традиційному світогляді слов’ян, у 
нашому випадку – українців і поляків. Ця тема була предметом 
багатолітніх досліджень відомої російської фольклористки 
Ольги Бєлової32. Згідно з її експедиційними записами, порів-
няння долі євреїв і українців творять групу текстів, базовим 
мотивом яких є мотив пророкування – розповіді про «єврей-
ські» пророцтва і передбачення. «У християнській народно-
релігійній свідомості стійким стереотипом є уявлення про те, 
що катастрофа єврейського народу у Другій світовій війні – це 
Божа кара за розп’яття Христа і «матеріалізація» слів Євангелії 
від Матея (27: 25), вкладених в уста євреїв: «Кров на нас і на 

31 Мишанич С. Усні народні оповідання. Київ, 1986. С. 74.
32 Белова О. В. Легенды о войне: архетипы в современных фольклорных на-

рративах. Проблемы истории России: Исторический источник и исторический 
контекст. Сборник науч. трудов. Екатеринбург, 2013. Вып. 10. С. 227–235; Белова 
О. В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. Москва : 
Индрик, 2005. 288 с. ; Белова О. В., Петрухин В. Я. «Еврейский миф» в славян-
ской культуре. Москва; Иерусалим: «Гешарим / Мосты культуры», 2008. 576 с.
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дітях наших». Згідно із сучасними записами з Польщі, нещас-
тя і загибель євреїв у час війни ще до її початку передбачали 
prorocy żydowscy (тобто цадики) і хасиди, які “навчали своїх ді-
тей релігії в школі <…> передбачали, що буде <…> і одного 
разу читали і плакали, тому що повинні були померти; вони 
вичитали [у книгах], що настане такий час, що всі вони вод-
ночас загинуть”»33. Фрагмент наведеного у нашій статті пер-
шого спогаду чітко вербалізує описане уявлення: «…як жиди 
загинули за Христа»34. Можна висловити таке припущення: 
оскільки українець зазначає, що почув він ці слова від польки, 
то, отже, таке вірування побутувало і в українців, і в поляків.

Для нашого дослідження дуже важлива ще одна група по-
льових записів О.  Бєлової: «Польові матеріали, зафіксовані 
2009  року в Галичині, виявили ще один стійкий мотив (вті-
лений у словесній формулі-кліше) – <…> “нами розчинять, а 
вами замісять”: ці слова начебто на початку війни й окупації 
повторювали єврейські мудреці (цадики, рабини), передбача-
ючи трагічну долю свого народу. «Коли їх брали, то сказали: 
“Нами розчинять, а вами замісять”. А німці потім що робили? 
Вивозили наших, і страшніше ще було <…> Я тоже вже зразу 
над цим задумалася, ну от коли тісто розчиняють, значить, “єв-
реями розчинять, а українцями замісять”»35. Дослідниця під-
сумовує: «У цих розповідях іноді наголошують також на схо-
жість “воєнної” долі євреїв і західних українців, які отримали 
“свою долю” вже від радянської влади, коли багато з них <…> 

33 Белова О. В., Петрухин В. Я. «Еврейский миф» в славянской культуре. Мо-
сква; Иерусалим:, 2008. С. 232–233.

34 Пропам’ятна Книга. 1947. Зібрав та до друку зладив Богдан Гук. Варшава, 
1997. С. 23.

35 Белова О. В., Петрухин В. Я. «Еврейский миф» в славянской культуре… 
С. 232.
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були репресовані і заслані в Сибір <…>: “Казали, шо жиди ка-
зали – що так і українців будуть убивать. [Коли вони так каза-
ли?] Тоді, як брали їх німці! Сорок другий рік. І так сталось. 
Погинуло багато населення нашого”»36.

Переконуємося, що аналізований мотив схожості долі єв-
реїв і українців не випадковий у спогадах депортованих осіб, – 
він вже раніше побутував в українській оповідній традиції, 
можливо, навіть у час Другої світової війни. На його збережен-
ня, крім іншого, відчутно вплинув фактор, який умовно можна 
назвати «диктатурою» мови. Диктатура мови – це вплив зако-
нів мови на збереженість інформації в колективній народній 
пам’яті, і на те, як і що пам’ятають члени певної громади, як і 
що вони розповідають, передаючи свій досвід. У нашому ви-
падку діє щонайменше два мовні закони – порівняння і прин-
цип згорнутого тексту. Порівняння – один із найпоширеніших 
загальномовних і фольклорних прийомів, який постійно по-
бутує в усіх стилях мови. Не дивно, що в аналізованих фраг-
ментах відбулося зіставлення двох близьких за часом подій – 
Голокосту й депортації: як їм – так нам, або як нам – так вам.

Принцип згорнутого тексту характерний передусім для 
народної оповідної традиції. Він полягає в тому, що об’ємні 
тексти в пасивній фольклорній пам’яті зберігаються завдяки 
коротким фразеологічним словосполученням, які часто кон-
денсують у собі основну думку повідомлення. У нашому ви-
падку це фраза нами розчинять, а вами замісять. Порівняння 
знищення людей із приготуванням тіста надзвичайно образне, 
глибоко метафоричне, зумовлене, не в останню чергу, світо-
глядними уявленнями українців про тісто. Так, зв’язок тіло – 

36 Белова О. В., Петрухин В. Я. «Еврейский миф» в славянской культуре…  
С. 233.
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тісто простежується в деяких слов’янських легендах про 
створення перших людей із тіста. Згідно з українською опо-
відною традицією, Бог виліплює першого Адама із пшенично-
го тіста, але його з’їла собака. Другий Адам був створений із 
глини37. Тобто український фразеологізм з іншого тіста – у 
значенні ‘не схожий на когось, не однаковий з ким-небудь’38 в 
українському мовленні зумовлений традиційними світогляд-
ними уявленнями. У народній культурі регламентованим було 
і замішування, і випікання хліба39. Це свідчить про високий 
сакральний статус цієї господарської роботи у свідомості но-
сіїв традиції. Крім цього, в українській мові функціонує також 
фразеологізм круто заміс місити  – ‘суворо, жорстоко діяти; 
вживати рішучих заходів’40. Тобто, аналізована фраза нами 
розчинять, а вами замісять абсолютно не випадкова в укра-
їнській усній оповідній творчості. Можна висловити гіпотезу, 
що вона набула розвитку у формі порівняння, яке зафіксоване 
у спогадах українських переселенців операції «Вісла».

Дослідження генези повторюваного мотиву схожості долі 
євреїв і українців дає підстави стверджувати, що цей мотив є 
цілком фольклорним, а не просто типовим для оповідей про 
депортацію. Оповідачі втілили свої спогади у вироблену тра-
дицією форму. Дослідники усної словесності визначили, що 
фольклоризуватися можуть ті складники тексту із усноісторич-
них розповідей, які містять певні фольклорні складові: моти-
ви, образи, вербальні конструкції тощо. Тобто фольклоризація 

37 Валенцова М. М., Пьянкова К. В., Узнёва Е. С. Тесто. Славянские древности: 
Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. Т. 5. Москва, 1999. С. 265.

38 Словники України on-line. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
39 Валенцова М. М., Пьянкова К. В., Узнёва Е. С. Тесто… С. 265–267.
40 Словники України on-line. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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можлива за умови, якщо оповідач укладає повідомлення, спи-
раючись на уявлення, вірування, відомі усій соціальній групі, 
послуговуючись традиційними синтаксичними конструкціями, 
причому важливі час і середовище побутування41. У нашому ви-
падку фольклоризація мотиву споріднення долі євреїв і укра-
їнців зумовлена використанням моделі порівняння і традицій-
ними народними уявленнями про те, що трагедія єврейського 
народу є покарою за розп’яття Христа, але водночас ці уявлення 
зазнали народного редагування і трансформувалися під впли-
вом історичних подій до формули як їм – так нам.

Зрозуміло, що прості люди, селяни не могли збагнути тон-
кощів тогочасної європейської політики. Народний світогляд 
тлумачить трагічні події в житті і окремої людини, і цілого 
народу, базуючись на традиційних уявленнях про постійний 
зв’язок двох полюсів опозицій жертва – віддача, гріх – кара, 
чужий – свій. Тут важливо наголосити на іншому: наявність 
аналізованого мотиву у спогадах є свідченнями того, що в 
українському народному світобаченні євреї із традиційно 
«чужих» стали «своїми». Трагічні для обох народів події ХХ 
століття докорінно вплинули на колишні традиційні уявлен-
ня українців. «У народній культурі ставлення до представ-
ників інших етносів багато в чому визначене поняттям етно-
центризму, коли “свої” традиції, ”своя” релігія, “свої” звичаї і 
“своя” мова мисляться єдино “справжніми”, “правильними” 

41 Іваннікова Л. Меморат, усне оповідання чи героїчний епос ХХ століття? 
(на перетині усної історії та фольклористики) [рец. Яворівщина у повстанській 
боротьбі : розповіді учасників та очевидців / записав і упорядкував Євген Луньо. 
Яворів – Львів, 2015. Т. 2. 1080 с.]. Народна творчість та етнологія. 2017. № 4. 
С. 108–114; Симонідес Дорота. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці. 
Народна творчість та етнологія. 2007. № 1. С. 120–125.
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і “праведними”»42. Народний світогляд споріднює два етноси 
на підставі осмислення життєвого досвіду: пережиті народа-
ми трагедії «витісняють» на другий план традиційні довоєнні 
уявлення про «чужого», а послуговуються осмисленням про-
житого як підставою для порівняння.

Серед факторів, які зумовили появу аналізованого мотиву 
є прагнення авторів спогадів здійснювати пов’язування влас-
них життєвих подій з перебігом історії. У нашому випадку па-
ралель між долею євреїв і долею українців акцентує увагу на 
лихоліттях Другої світової війни, яка спричинила знищення 
мільйонів людей різної національності; автор прагне показати, 
як його життєва колізія вписується в тогочасну історію ціло-
го народу і навіть Європи. Дослідники я-документів доходять 
висновку, що загальною тенденцією особливостей самопре-
зентації є те, що «автори спогадів старалися наголосити на ви-
нятковості своєї долі»43. Можемо з великою долею ймовірнос-
ті припустити, що порівняння долі українців-переселенців із 
трагедією єврейського народу мало на меті підвищити рівень 
трагізму оповіді, передати тогочасні відчуття українців, які 
аналізоване порівняння застосовують із метою передати гли-
бину трагізму своїх переживань у той час.

У вербалізації ставлення до представників іншого етносу 
дуже важливою є фундаментальна для традиційного світоба-
чення опозиція «свій – чужий». Поодинокі образи «добрих чу-
жих», типові для спогадів, є лише, умовно кажучи, винятком 
із правила. Цікаво, що у спогадах переселенців із зони зато-

42 Белова О. В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной тради-
ции. Москва: Индрик, 2005. С. 7.

43 Halicka Beata. Wstęp. Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem 
Zachodnich po 1945 roku / red. Beata Halicka. Kraków: TAWPN Universitas, 2016. 
С. 15.
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плення чужими стають безпосередні виконавці переселення. 
У сучасних інтерв’ю простежується конфлікт тлумачень по-
трібності  / шкідливості переселення і затоплення. Мова йде 
про конфлікт між радянською пропагандою про вихід із «тем-
ного болота» до «світлих домів» і переживаннями людей че-
рез втрату землі, громади, історії, через нагальну потребу руй-
нувати рідну домівку і без достатніх засобів будувати новий 
дім. Найемоційніші відповіді лунали від людей похилого віку, 
які власне й перенесли усі негаразди переселення. Історична 
пам’ять другого покоління зосереджена насамперед на наслід-
ках цієї події.

Найтиповішою реакцію на питання про переселення є від-
повідь, що це була дуже важка подія, яку не всі змогли пережи-
ти: «– В нас село там затопили, і ми переселилися в Григорівку. 
/ – А як люди це пережили? / – О! Нелегко було. Ми, як пере-
селялися, то й плакали, і хату обнімали, старики казали… в нас 
же пі’ски там були, бугри, казали, шо «де вони води возьмуть», 
а воно і води набралося і затопили все. Ширина водохранили-
ща 40 кілометрів. / – А коли ви виселялися, чи було таке, що 
тужили за тим місцем? / – Та всі тужили, там було рéвище! Усі 
підряд тужили – не хотіли виселяться /…/ Ой! Ви не представ-
ляєте, яка це біль! ТяглÓ яке було, шо ми не могли успокоїться! 
Вопше! Страшне дєло – пересилка» (МАФ44); «– Як люди пере-
жили то переселяння? / – Переживали дуже важко. Це ще мені 
батьки розказували. Наша жизнь – як велика трагедія. В мене 
мати була з 1900 года, а батько з [190]7-го году. В 17-ім годі 
була революція, у 22-ім годі була голодовка… 33-ій год – голо-
довка, 38-ий год  – була іжовщина, забирали всіх комуністів, 

44 Тут і далі абревіатури позначають імена респондентів, поданих у списку 
«ОПОВІДАЧІ».
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активістів і страчували. Потім у сорок первім годі – война, у 
56-ім началася перестройка. Прийшли, хату обміряли… бо ка-
зали: «Та, откуда та вода візьметься?» /…/ Переїжджали. Дава-
ли три годи – не робили, тільки строїлися. Люди, канєшно, ду-
шевно переживали: хата стоїть, усе гарне – розбий, розрівняй, 
розвали і зрівняй із долíвкою. Тоді прийде комісія – при'йме. 
Нашу хату оцінили в 12 тисяч. Ну, якби оце січас 12 тисяч. Тоді 
такі гроші були, як січас» (КАФ); «Люди переживали з боллю. 
Такі були, шо й померли, не могли. От в мене дід Петро – він не 
мог цього пережить» (БВІ). Найбільш емоційні відповіді луна-
ли від людей похилого віку, які власне й перенесли усі незгоди 
переселення. Це перше покоління переселенців.

Серед обстежених зон компактного поживання переселенців 
найновішим є поселення у с. Гораївка Кам’янець-Подільського 
р-ну Хмельницької області. Тут оселилися люди із колишнього 
сусіднього затопленого села Бакота. Їхнє переселення відбуло-
ся у 1980-х роках. Відносна недавність події дала змогу зберегти 
людям у пам’яті обіцянки держави про вигоди для мешканців 
затоплених сіл: «– А ви пам’ятаєте, як люди ставилися до того 
переселення? / Ну як, хто як. Просто люди тоді настільки… Ну 
конєшно, різні… Залякали, шо буде затоплювати, шо вам краще 
вийти. Не хотіли йти зовсім, но їх залякували. Казали, шо запус-
тять ГЕС і світло буде в вас по одній копійці. Правда було два 
місяці, а потом знов так було» (ЛГІ). 

Історична пам’ять другого покоління переселених осіб, тоб-
то їхніх дітей, має трохи інші особливості. Так, вони розпові-
дають не стільки про проблеми переселення, скільки намага-
ються зрозуміти наслідки цієї події для їхньої сім’ї, для цілого 
села і для держави загалом. Саме у спогадах другого покоління 
маємо несподіваний конфлікт оцінок переселення і затоплен-
ня загалом: серед загального осудження подекуди лунають 
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схвальні або нейтральні відгуки про цю подію: «– А чи було 
важко? / Звичайно, важко було. Любá будова, переїзд важкий. 
Тоді, правда, такого й майна в людей не було. Тоді… Але це 
переселення – воно дало прогрес людям» (МІЛ).

У таких оцінках відбувається зміщення акцентів: «– А як вас 
переселяли? / – Як переселяли? Переселяли. Така була держав-
на політика, спеціально займалися люди, видавали частину 
грошей. Будували хати і давали допомогу. Виділяли там… ну, 
вже тоді не солом’яні були, бо після війни погорілі були хати, 
мало залишилось після війни, що були не спалені. А коли піш-
ла перестройка, то строїлися, і багато було під соломою. А тоді 
трохи і держава дала, і люди вже трохи оговталися після війни, 
то начали вже трохи краще і будуваться, і вже під шіфр, під ме-
тал. Металом накривали. Вже соломою не вкривали хати. Оце 
пересéленська хата, оце за мною /показує/» (МІЛ). Оповідач 
перераховує кращі сторони новозбудованих будинків, згадує 
про державні компенсації, розмірковує про підвищення рівня 
життя переселенців. Цікаво, що чоловік віднаходить позитив-
ні сторони і в справі, яку всі переселені особи одностайно на-
зивали найважчою, – у будівництві нової хати: «Будівництво 
тоді було в селі не так, як зараз будується, що по три шкури де-
руть, а тоді було все на толокý. Зійшлися, приміщення робили, 
сохи складали і криша. А мазать – толока» (МІЛ). 

Промовистою у спогадах респондента є номінація складо-
вих етапів, із яких складалося переселення. Так, руйнування 
хати на місці майбутнього затоплення оповідачі найчастіше 
номінують емоційно забарвленою лексикою із яскраво вира-
женою семантикою руйнування (ламать, завалити, розби-
вать хату, зруйнувати свою хату, стіни кинути, розбирати 
хату, хату турнуть і розгорнуть), а в аналізованих спогадах 
використано емоційно нейтральну лексику: «– А було таке, 
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що треба було самому свою хату зруйнувати? / – Обов’язково. 
Знести просто. Тоді держава виплачувала гроші, остачу. / – А 
що треба було з тим зробити? / Забрать, очистить площадку. 
А тоді хати були такі, не кірпічні» (МІЛ). У підсумку маємо до-
волі тенденційну оцінку події: «Як там історія складалася, я не 
знаю, як там хто, но це переселення дало цивілізацію, і вели-
ку. І зроблено правильно. Хоть там хто не каже, шо затоплено 
багато, бо було там багато природніх сінокосів, шо воно дало 
плюс – то тут люди хоть побачили освітлення. А мати моя ка-
зала: «Нашо той свєт?» – у нас було дві лампи 12-их. А тоді, як 
включили те, то й утюжок появився, те появилось, плитка по-
явилась, та й електроплитка, холодільничок появився. Воно, 
звичайно, дало великі плюси. Людей з тих боліт, з тих кома-
рів трохи відселили. Так як ото на Західній Україні затопе, там 
живуть люди, то я не щитаю, шо там дуже добре. А тут у нас 
землі гарні. Ставки кругом» (МІЛ).

Нейтральний варіант оцінки переселення полягає у зосе-
редженні оповіді на позитивних сторонах події. Зокрема, опо-
відачка зі Скородистика Іркліївського р-ну Полтавської обл. 
(нині Черкаська обл.), яка була дитиною під час переселення, 
розповідаючи про цю подію, говорить про виконання пісень, 
про спільні переживання, які згуртовували людей, про взаємо-
допомогу: «Оце мазали хати, переселялися, всі були дружно, 
всі були радісно, одне одному помагали, сусідів любили. Най-
краще було – не шукай рідні, а шоб гарні сусіди. Коли пере-
селялися, вибирали, шоб сусідів гарних. Було таке, шо й тягли 
номерки, там який номер на вулиці, як попадеться, а було й так, 
шо і вибірали собі сусідів. Такі було, гарно» (ЗВФ). У спогадах 
цієї респондентки також маємо нейтральну термінологію то-
гочасної радянської пропаганди для номінації зникнення села: 
«…оті села припинили свою діяльність» (ЗВФ). Для порівнян-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



74

Розділ 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

ня – найбільш поширена номінація події з інших спогадів: за-
топило, позатопляло, залляло, заливали, вода накрила, пересе-
ляли, перегнали, нагнали. У цій групі слів чітко простежується 
семантика знищення, руйнування, примусовості переселення, 
а також прочитується ідея безпорадності і спільної поразки.

У колективній пам’яті примусове переселення часто 
пов’язане із Другою світовою війною і з іншими трагічними 
подіями ХХ століття: «Ми переселилися, у нас море ж, водо-
храніліще. Там на низу ми жили. І коли війна була, мені 5 год 
було, хату палили. Німці йшли, на рогачі несли хвáкелу, це я 
бачила. Ми ж пішли в очерет, а тоді вернулися – хата горить! 
Ми тушили. Затушили ту хату» (КВО). Це особливо властиво 
для розповідей мешканців тих переселених сіл, які відбудову-
вали свої хати після війни, а потім були змушені їх руйнувати 
і будуватися знову. Дві згадані історичні події – війна і пере-
селення – пов’язує концепт дому, який є одним із провідних у 
спогадах45.

Цікаво, що тема війни була використана у державній пропа-
ганді для примусу до переселення: «– Розкажіть ще за ту пере-
силку, чи то людям було важко, чи вони з радістю переселяли-
ся? / – Ой! Той Николай, шо приходив, кричав: “Та я, йоб вашу 
мать, виходьте, сказав вам, шоб до такого такого числа – шоб 
ви вибралися, бо як прийдут!.. Ми, йоб вашу мать (він ругаєть-
ся), ми воювали, кров проливали, вся земля кровію пролята, і 
всьо ми перебороли, всьо ми відвоювали, жиєм вольно тут ми 
в свої державі, а ви не хочете вийти на друге місце!? Мусите ви-
йти!”» (ВГП). Агітатори за переселення апелювали до теми ві-

45 Горбовий О. Образ затоплених сіл Переяславщини в історичній пам’яті 
їхніх колишніх мешканців. Наукові записки з української історії: Збірник 
наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 29. С. 320–326.
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йни, використовуючи образ перемоги як аргумент на користь 
виселення. Водночас в українському фольклорі, у  спогадах, 
що відображають народне уявлення про війни, концепту пере-
мога немає. Тут побутують молитва, смерть, ворог, мати, туга, 
страх46. Людей, які не хотіли покидати своїх домівок, звинува-
чували у невдячності державі за здобуту перемогу: ось, мовляв, 
ви тут вільно живете, ви такі невдячні і навіть не хочете пере-
йти на інше місце. Облудність і спекулятивність таких звину-
вачень не потребує коментарів.

У колективній пам’яті примусове переселення із зони за-
топлення  – це трагічна подія. Водночас у спогадах другого 
покоління переселених осіб, які у той час були дітьми, збе-
реглися нейтральні і позитивні відгуки про цю подію. У роз-
повідях першого покоління переселення викликає в пам’яті 
спогади про Другу світову війну, оскільки ці події пов’язані 
ідеєю втрати дому, безпорадності, спільної поразки. У спога-
дах вимушених мігрантів важливими є образи «чужих». Ними 
можуть бути представники інших етносів, а у випадку пересе-
лення через будівництво ГЕС чужими є безпосередні виконав-
ці виселення. На спосіб пам’яті і розповіді про інших впливає 
не лише особистий досвід, а й широке історичне тло, зокрема 
пропагандистська діяльність держави, щодо певної спільноти 
і щодо відповідної тогочасної стратегії держави.

46 Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: Гендерна 
специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Збірник наукових праць / 
за ред. Г. Грінченко, К. Кобченко та О. Кісь. Київ, 2015. 336 с.
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Леся Халюк 

1.4. ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

НАРАТИВІВ ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ 
ДО УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ  

В 1945–1947 РОКАХ

На сьогодні увагу дослідників різних гуманітарних дисци-
плін, в тому числі й фольклористів, привертають події мину-
лого, які згадуються, пам’ятаються і передаються наступним 
поколінням і, які у свою чергу формують культурну ідентич-
ність певної спільноти. Тому важливо не лише протистояти 
стереотипним уявленням про фольклорні дослідження, а  й 
довести необхідність їх використання в інтерпретації процесу 
формування знань про (історичні) події минулого. Насамперед 
зауважимо, що уточнення вимагає саме поняття фольклору як 
такого і визначення поля його дослідження.

Визначення предмета та сфери фольклорного дослідження 
залежить від розуміння фольклору, що в свою чергу вимагає 
узгодження і визначення певних теоретичних понять. Але 
оскільки предмет фольклорних досліджень неоднорідний і ви-
магає комплексного дослідницького підходу, то і фольклорис-
тичне дослідження має бути міждисциплінарним і проводи-
тися на широкій порівняльній основі. У ХІХ ст. дослідження 
фольклору вийшли за межі села, і з цього часу варто говорити 
про різні підходи та розширення семантики даного терміну, 
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який сьогодні охоплює все нові і нові явища. Нам імпонує ви-
значення фольклору як сукупності всіх вербальних і невер-
бальних структур, що діють в повсякденному житті  1. У  цій 
дефініції не міститься характеристики змісту, стилістичних 
особливостей жанрового або сюжетного репертуару, тому що 
фольклор, за свою багатовікову історію, при всій своїй тради-
ційності, був і залишається явищем динамічним і мінливим. 
Також нам імпонує думка, яку висловила польська дослідниця 
з Лодзі Віолетта Кравчик-Васілєвська, що фольклор як окрема 
частина символічної культури характеризується тим, що ви-
являє стан свідомості людей та їх фактичне ставлення до явищ 
і культурно-соціальних проблем» 2. Дослідниця наголошує, що 
характер фольклорної комунікації визначається двома вза-
ємодоповнюючими тенденціями: «...будучи знаком визнаної 
спільнотою традиції (перекази від покоління до покоління), 
фольклор є одночасно коментарем сучасності (переказ від лю-
дини до людини)»  3. Представник вроцлавської школи фоль-
клористики Чеслав Гернас, вважає фольклор частиною куль-
тури, яка підлягає тим самим змінам, що і культура, і  легко 
адаптується до мінливих соціально-культурних умов; більше 
того, це часто відбувається неусвідомлено. Вчений заявляв, що 
розвиток фольклористики, яка відкриває нові сфери дослі-
джень, призводить до такого великого розмаїття в розумінні 
предмета дослідження, що сьогодні неможливо побудувати 

1 Цахуева  Д., Касумова  З. Язык, культура и фольклор: аспекты взаимо-
действия. URL  : https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-kultura-i-folklor-aspekty-
vzaimodeystviya.

2 Kravchyk-Wasilewska  V. W  obronie folkloru, chyli dialog między tradycją. i 
wspolczesnoscią. Folklorystyka. Dylematy i perspektywy. Opole, 1995. S. 99.

3 Kravchyk-Wasilewska V. Po 11. wrzesnia, czyli folklor polityczny jako wyraz 
globalnego lęku. Literatura Ludowa. Wroclaw, 2003. № 3 (47). S. 28.
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одне універсальне визначення фольклору. Аналізуючи пропо-
зиції багатьох дослідників, Гернас підкреслював синкретичний 
характер фольклорної творчості, дистанціюючись однак від 
необхідності врахування критерію оральної передачі усного 
тексту (раніше він доводив, що друк лише «зміцнив» і ввів нові 
тексти в більш широкий обіг). На думку вченого, фольклор не 
можна поєднувати лише з «духовною культурою народу» (крім 
сільського фольклору він також виокремлював міський фоль-
клор, фольклор різних середовищ і професійних груп). Для 
Гернаса фольклор є живим ресурсом в сучасній культурі, який 
автоматично адаптується до сучасних соціально-культурних 
змін, більше того, це часто відбувається без свідомої участі но-
сіїв цієї культури тощо 4. 

Також варто згадати новаторську концепцію Броніслава 
Маліновського, який уже в 1930  році довів необхідність 
ви в чення культурного контексту, звернувши увагу на 
дві взаємопов’язані основні складові: ситуаційний кон-
текст і широко зрозумілий культурний контекст. На думку 
Маліновського, повне розуміння контексту мови вимагає роз-
гляду його в ситуаційному контексті. Вчений стверджував, що 
оповідь висловлена в реальному житті, ніколи не відриваєть-
ся від ситуації, в якій вона була виголошена. Тому в кожному 
випадку висловлювання і ситуація нерозривно пов’язані між 
собою. Наративна мова – це спосіб соціальної взаємодії, а не 
просто мислення. Будь-яка оповідь також пов’язана з ситуаці-
єю, що її стосується, і саме тому розказані слова історії є зна-
чущими завдяки попередньому досвіду слухачів; сенс і розу-
міння цих слів залежить від ситуаційного контексту, до якого 

4 Hernas Ch. Miejsce badań nad folklorem literackim. Teoria kultury: folklor a 
kultura. Katowice. 1978. S. 76–77.
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вони відносяться, так само, як і мова в дії 5. Тому ситуаційний 
контекст, в розумінні Броніслава Маліновського, багатогран-
ний, і  для того, щоб етнограф міг зрозуміти висловлювання 
мовця, він повинен поставити ситуацію в контексті всієї куль-
тури, а це означає, що опис ситуації вимагає розуміння всього 
культурного порядку.

Американські фольклористи також звернули увагу на до-
слідження контексту, здійснене Маліновським. Алан Дундес 
визнав, що метою академічного фольклору є вивчення люд-
ської творчості у конкретних культурних та соціальних кон-
текстах 6. Вчений розумів концепцію фольклору дуже широко, 
він не ототожнював його лише з сільськими групами, оскільки 
той функціонує в будь-якій групі, у якій наявний хоча б один 
з факторів (мова, релігія, професія), і яка має власні традиції.

Дослідження постулатів сучасного фольклору, для якого 
контекст, в якому реалізується оповідь, є обов’язковим (важ-
ливим) елементом аналізу фольклорних явищ, підтримують і 
продовжують роботи мовознавців. Так не можна не згадати те-
орію комунікативного мовлення, створену американським со-
ціолінгвістом і антропологом Делом Хаймсом (1973). Він вва-
жав, що саме мовлення є основним культурним феноменом, 
яке він визначав як поведінкову і соціальну активність, і яке не 
може бути проаналізовано без урахування широкого контек-
сту висловлювання. Учений переніс використання мови з іде-
альних в реальні соціальні умови спілкування, вважаючи, що 
саме етнографія буде тим дієвим методом, який дозволить ви-

5 Malinowski Bronisław Problem znaczenia w językach pierwotnych, tłum. 
T.  Szczerbowski. Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego. Kraków, 2000.  
T. 2. S. 17.

6 Dundes Alan The Study of Folklore. Engelwood Cliffs. 1965. S. 481.
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вчати соціальний і культурний контекст використання мови 7. 
Саме оцінювання повсякденного життя спільноти, у результа-
ті споглядання і вивчення оповіді як такої, є найважливіши-
ми вимогами етнографії мовлення. Визначення саме такого 
напряму досліджень, і  саме такого теоретичного осмислення 
функціонування мови у повсякденному житті співпало з по-
стулатами сучасного фольклору.

Застосування нових методів і виникнення нових теорій 
у галузі фольклористики призвело до чергового переосмис-
лення самого терміну «фольклор». Революційні наслідки для 
фольклорних студій мало визначення терміну «фольклор» 
Деном Бен-Амосом (Dan Ben Amos). У  1972  році він запро-
понував вважати фольклором творчу комунікацію всередині 
малих груп  8. Наслідком термінологічного зсуву стала зміна 
парадигми в бік теорії виконавства в 1980-х: в американській 
фольклористиці почав домінувати виконавчо-орієнтований 
підхід, тобто фольклористи почали досліджувати не «кінце-
вий продукт» (усний текст), а процес виконання, комунікації, 
тобто динамічний процес, що передбачає міжособистісне спіл-
кування. Відтак, вони повернулися обличчям до людини-ви-
конавця, яку відтепер розглядали не як пасивного носія фоль-
клору, а як активного творця, який творить свідомо.

Як результат, фольклор почали аналізувати в культурному 
контексті, а це означає, що предметом фольклористики пови-
нні бути конкретні процеси (форми) спілкування. Те, що ра-
ніше сприймалося як соціальний або ситуаційний контексти, 

7 Хаймс Д. Этнография речи. Новое в лингвистике. Москва. 1975. Вып.  7. 
С. 42–96. 

8 Ben-Amos Dan Toward a Definition of Folklore in Context. Towards New 
Perspectives in Folklore. Austin, 1972. S. 3–15.
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і вважалося вторинним по відношенню до тексту, було висуну-
то Бен-Амосом і його послідовниками на передній план: таким 
чином записи фольклорних творів, реалізовані без урахуван-
ня контексту, фактично знецінюються. Тобто в центрі уваги 
фольклористики, як ми бачимо, постає не лише сам текст, а і 
його творець-виконавець, слухач, їхні комунікативні потреби 
та обставини спілкування9.

Польська дослідниця Марта Ракочи наголошує, що кон-
цепція контексту зайняла вагоме місце в соціальних науках. 
Її успіх був знаковим відходом від глобальних антрополо-
гічних теорій і поверненням до локальних теорій, зорієнто-
ваних на тлумачення поодиноких актів спілкування, обме-
жених у часі, просторі і межах певної спільноти  10. Віолетта 
Кравчик-Василевська, підсумовуючи «контекстний рух» у 
фольклорі 60–70-х років, заявила, що перенесення аналітич-
ного інтере су з тексту в контекст дозволило концептуалізу-
вати нові фольклорні дослідження, в  яких ключовими тер-
мінами є спілкування і виконання, а  також наголосила, що 
основною функцією фольклору є функція зв’язку. Це припу-
щення дає підставу для аналізу значення тексту адресанта і 
адресата, а також дозволяє розглядати повідомлення як яви-
ща в залежності від поточних комунікаційних подій 11.

Також варто згадати про поняття усності (оральності) 
у  культурі та фольклорі, яке також розглядають по-різному: 
не тільки як результат сучасного прояву фольклорної тради-

9 Бріцина О. Ю. Українська усна традиційна проза: Питання текстології та 
виконавства. Київ, 2006. 400 с.

10 Rakoczy М. Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka 
Bronisława Malinowskiego. Warszawa, 2012. S. 121–122.

11 Krawczyk-Wasilewska  V. W  spółczesnawiedzao folklorze. Warszawa, 1986. 
S. 160.
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ції (тобто безпосереднього, усного способу спілкування), але 
і як природну потребу індивіда висловитися, як специфічний 
спосіб перебування у певній групі, як необхідність розповіда-
ти і ділитися з іншими власними почуттями, емоціями, пере-
живаннями, думками тощо. Так польський фольклорист Рох 
Сулима наголошував, що культурний феномен оральності 
полягає насамперед у тому, що це не просто категорія «діа-
гностування явищ фольклору», а й, можливо, насамперед кри-
терій типології культури як такої  12. Оральність є не тільки 
способом існування, але в той же час визначає «спосіб моде-
лювання світу», тобто створення («упорядкування») його об-
разу. Оральність – розуміємо як таку, що зводиться не лише 
до вербальної, прямої передачі тексту, але вона також висту-
пає способом буття в світі і способом пізнання, і таким чином 
дозволяє зарахувати до фольклору тексти, що функціонують 
у суспільному обігу, зараховуючи до них навіть ті, які мають 
письмову (типографічну), аудіовізуальну та електронну фор-
ми, таким чином створюючи можливість, використовувати за-
соби сучасних мас-медіа 13.

Сучасний контекст фольклору суттєво відрізняються від 
традиційного, оскільки його специфіка визначається засоба-
ми масової інформації, які не тільки стали одним із способів 
передачі і розповсюдження фольклору, але й вагомо впли-
вають на трансформації, що відбуваються у фольклорі. Крім 

12 Sulima R. Dokument i literatura. Warszawa, 1980. S. 85.
13 Kajfosz  J. Folklor jako tekst w obiegu i jego potencjał konstruowania 

rzeczywi stości. Nowe konteksty badań folklorystycznych. Wrocław, 2011. S.  51; 
Броварець Т. Фольклор усний – фольклор писемний – фольклор оцифрований. 
Диджиталізація народної культури і розвиток метафольклору як закономірний 
наслідок. Сучасні аспекти дослідження міжетнічних зв’язків у фольклорі. Київ, 
2019. С. 317–328.
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того, вони з винятковою силою демонструють функції фоль-
клору, які постійно розширюються, та є основним джерелом 
продуктивних (фольклорних) ситуацій; вони надихають на 
виникнення стихійних ситуацій, стимулюють до виникнення 
і створення наративів й впливають на трансформацію тради-
ційних форм усної розповіді 14. 

Цей процес у 80-х роках, хоч іще й не набув таких масшта-
бів, як нині, спонукав Віолетту Кравчик-Василевську назвати 
подібні історії розмовним (повсякденним) фольклором, най-
важливішою особливістю якого є зображення життя і мис-
лення спільноти, його масовість, який не може монополізува-
ти жодна окрема група або соціальний прошарок 15, але який 
може змінюватись в залежності від обставин і середовища.

Аналіз сучасних спогадів чітко показує, що індивідуальне 
висловлювання є не стільки індивідуальною формою, скільки 
своєрідною сутністю тієї групи, в  якій живе (перебуває) лю-
дина. Індивідуальна пам’ять завжди має соціально-суспільний 
характер і культурно зумовлена, головним чином, наративною 
традицією даної спільноти, практикуючи конкретні способи 
використання мотивів і сюжетних тем. З фольклорної точки 
зору, спогади сприймаються як спроби приборкати реаль-
ність, як спосіб бачити і розуміти її, а також спільно створю-
вати ідентичність певної спільноти. Також варто зауважити, 
що часто спогади, які випливають із екзистенційної потреби 
розповідати (говорити), дають нам набагато більше інформа-
ції про співрозмовників, як таких, ніж про конкретні факти з 

14 Hajduk-Nijakowska J. Folklorystyczny nerw internetu: wspólnotowa przestrzeń 
emocji i wyobraźni. URL : .

15 Krawczyk-Wasilewska  V. W  spółczesnawiedza o folklorze. Warszawa, 1986. 
S. 44.
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минулого. Фольклорист іноді більше зацікавлений в тому, як 
ці факти з’являються в історії, як вони існують і вербалізують-
ся, які емоції при цьому переживає оповідач, які засоби він ви-
користовує для їх вербалізації / зображень і які емоції він хоче 
викликати у слухача.

Так варто наголосити, що нова історична наука, орієнтова-
на на «історію простих людей» 16 і на існування «сірої людини», 
тобто надання голосу –завдяки методу усної історії  – людям, 
раніше позбавлених такої можливості  17. На сьогодні прово-
дяться дослідження пом’яті пов’язані з питанням відновлення і 
реконструювання минулого. Так Пол Томпсон, один з піонерів 
досліджень усної історії, підкреслює, що розмовна історія на-
дає центральне місце людям, які передають свій історичний до-
свід власними словами 18, таким чином створюючи природний 
спосіб спілкування культурного змісту, висуваючи на передній 
план родину і локальний контекст. Більше того, Томпсон звер-
тає увагу на необхідність використання не лише особистих до-
кументів, а й офіційних документів, з яких можна «прочитати» 
долю людей (напр. судові протоколи, свідчення свідків).

Не дивно, що у ХХ–ХХІ  ст., сповнених воєн і революцій, 
спостерігалося дивовижне зростання популярності таких опо-
відей. Не випадково історії, пов’язані з війною або повстан-
нями, ставали і стають основою теоретичних робіт, де аналі-
зуються мемуарні наративи як «новий» жанр фольклорної 

16 Гринченко  Г. Презентация «голосов»: рассказчик(и)vsисследователь(и). 
У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело. Харків, 
2010. С. 55.

17 У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело. Хар-
ків, 2010. 248 с.

18 Томпсон  П. Голос прошлого. Устная история  / пер. с англ. Москва, 
2003, 368 с.
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прози 19. Джерелом спогадів є індивідуальні переживання ін-
дивіда, який намагається висловлювати свої власні пережи-
вання та емоції, а  також бажання повідомити іншим інфор-
мацію про подію чи події, в яких вони брали участь. Ця перша 
спроба «розповісти» іншим про подію в той же час є першою 
спробою приборкати дійсність, назвати те, з  чим людина зі-
ткнулася і що вона пережила. Це складний творчий процес, 
особливо коли він поєднується із сильними емоціями, викли-
кає власне певну (місцеву, екологічну) наративну традицію, 
у  якій так само активно бере участь і одержувач інформації. 
Ми називаємо цей перший індивідуальний зв’язок меморатом, 
використовуючи класичні категорії народної прози Карла фон 
Сидова 20. Тобто меморат – це індивідуальна історія про влас-
ний досвід, реальні факти, розповідь, що виникає в безпосе-
редній циркуляції, у  загальному часовому просторі (також у 
тому ж культурному контексті) відправника та одержувача, що 
підлягає подальшій передачі (про це повідомляється іншим). 
Таким чином, не тільки розповсюджується специфічний спо-
сіб інтерпретації (розуміння) подій, розкритих у першому по-
відомленні, але також, що важливо, він підлягає подальшому 
«уточненню». Це пов’язано з процесом «звільнення», відриву 
від пам’яті конкретного оповідача (часто свідка або учасника) 
подій, тобто відбувається об’єктивізація наративної пропоно-
ваної суб’єктивності, яку фольклористи називають процесом 
фольклоризації. Як результат, створюється якісно нова нара-
ційна розповідь, яку ми називаємо сюжетом. Проходження 

19 Czubala  D. Opowieści z życia. Z  badań nad folklorem współczesnym. 
Katowice, 1985. 108 s.; Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. 
Львів, 2010. 536 с.

20 Pentikainen  Y. Belief, Memorate and Legend. URL  : https://scholarworks.
iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/1300/6(4)%20217-241.pdf?sequence=1.
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цього шляху – від пам’яті до розповіді – під час передачі (об-
робки) оповідання призводить до створення нового варіанту. 
Зауважимо, це може відбуватись лише тоді, коли існує «по-
треба» групи (громади, спільноти) у такій історії, спільно при-
йнятній інтерпретації подій, які відбулися. Під час кризових 
або травматичних ситуацій, що характеризуються великими 
емоціями, такі історії піддаються швидкій фольклоризації: 
вони збагачуються мотивами, образами, асоціаціями (також 
викликаними з оповідної традиції), що відображають стан со-
ціальної напруженості або просто зацікавленість. У результаті 
фольклоризації та фабуляризації створюються нові наративи, 
на які мають безпосередній вплив не лише місцеві традиції, 
а  все частіше й медійні повідомлення  21 тощо. Іншими сло-
вами, на нашу думку, жоден циркулюючий матеріал не може 
бути проаналізований без урахування культурного контексту, 
в якому він був створений і в якому він існує і «працює».

Системні зміни в Польщі (1989) та в Україні (1991) вияви-
ли багату сферу історій, які раніше існували головним чином у 
сімейній пам’яті, особливо, коли вони перебували в гострому 
конфлікті з офіційною, інституційною, «державною» пам’яттю. 
Ці оповіді функціонують (культивуються) переважно в роди-
ні, певній спільноті і стосуються подій 1947 року, які з причи-
ни табуйованості теми переселення українців з Лемківщини, 
Холмщини, Підляшшя та Надсяння у 1947 році на північні та 
західні терени Польщі у радянські часи ніколи не були пред-
метом філологічних студій. Разом з тим конкретні завдання 
статті полягають у тому, щоб проаналізувати їхній зміст, ви-

21 Koiva M., Vesik L. Contemporary Folklore, Internet and Communities at the 
beginning of the 21st Century. URL : http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/cf4/CF4_
Koiva_Vesik.pdf.
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явивши при цьому типові сюжетотворчі мотиви та образи, 
а головне – продемонструвати потенціал цього фольклорного 
масиву як важливого інформативно-ілюстративного джерела 
для вивчення історії української етнічної групи, яка з певних 
причин опинилася за межами своєї історичної батьківщини, 
але продовжує існувати і розвиватися.

Аналізуючи механізм відтворення минулого в цих історіях 
на прикладах життя українського спільноти, ми бачимо, що за-
значені наративи подають не лише знання про травматичний 
досвід одержаний переселенцями, але й приймають важливе 
значення у створенні регіональної (локальної) ідентичності. 
Пам’ять української спільноти зосереджується в першу чер-
гу на найбільш травматичних подіях ХХ ст.: життя до війни, 
Друга світова війна, переселення до України у 1945–1946 роках 
та операція «Вісла» 1947 року.

Ретельний аналіз наративів доводить, що процес фолькло-
ризації спогадів певною мірою призводить до міфологізації 
багатьох з них (поняття «малої батьківщини» тощо). Цей меха-
нізм значною мірою призвів і до кристалізації спільної пам’яті, 
до специфічної її реанімації, яка після 90-х років збагатилася 
новими даними завдяки зустрічам зі свідками тих подій, до-
кументальним та художнім фільмам, телевізійним програмам, 
опублікованим листам та щоденникам тощо. Всі ці моменти 
безсумнівно суттєво впливають і посилюють взаємне тлума-
чення подій зазначеного періоду в розмовній циркуляції.

Категорія пост-пам’яті сім’ї безперечно полегшує аналіз 
відносин між дітьми, батьками та дідусями, коли наративні 
образи, подані старшими поколіннями, є достатньо сильними 
і довготривалими для передачі емоцій, розуміння і пережи-
вання минулих подій, які безперечно визначають ідентичність 
сім’ї та місцевої громади. Наголосимо, що до сімейної пам’яті 
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зараховуємо різні знання, уявлення про конкретних членів 
родини, відносини, а  також основні цінності та правила, які 
отримує молодь від старшого покоління за допомогою сімей-
ного наративу – усних розповідей, листів тощо. Пам’ять роди-
ни є сукупністю знань про старше покоління, їхнє життя, осо-
бистісні характеристики, а  також сімейні традиції, правила, 
ритуали, фіксовані в родинній пам’яті в частково міфологізо-
ваній формі, що свідомо чи несвідомо передаються з поколін-
ня в покоління. Існування особливого сімейного соціокуль-
турного психологічного простору закріплює сімейний досвід 
наративу, який фіксує особливості становлення та розвитку 
конкретної сім’ї, бере участь у створенні особливого контек-
сту взаєморозуміння як між членами родини так і спільноти 
вцілому, емоційного мікроклімату спорідненості, близькості, 
глибинної прив’язаності з певним архетипічним культурним 
досвідом. 

Також варто говорити про клішованість цих текстів, їх 
тимчасову стійкість і повторюваність з покоління в поколін-
ня з мінімальною втратою елементів; функцію формування 
групової та індивідуальної (особистісної) ідентичності тощо. 
Постійна повторюваність цих оповідей у колі сім’ї призводить 
до їх укарбованості в пам’яті, до надійного запам’ятовування 
майже на рівні рефлексів ціннісної значущості.

Специфіка моменту полягає в тому, що усні історії про пе-
реселення 1947 року продовжують створюватися нині. В умо-
вах незалежної України народ одержав право вільно обгово-
рювати своє недавнє минуле, не боячись давати йому правдиві 
оцінки. Осмислюючи причини переселення 1947 року, інфор-
матори ведуть свої розповіді з довоєнного періоду (Друга сві-
това війна), подаючи контрастні картини зі своєї біографії, 
біографії свого народу. Таким чином, оповідь може набути 
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розгорненого характеру й складатися з низки епізодів, харак-
терних багатьом народним оповіданням про 1940-і роки: бла-
гополучне до певної міри життя до війни, господарювання на 
землі, яка є головною годувальницею сім’ї, а праця на ній – за-
порукою сімейного добробуту; далі Друга світова війна; пере-
селення у 1945–1946 роках на Україну, насамкінець переселен-
ня 1947 року (операція «Вісла»). 

Наприклад: «У  1939  році я повинен був іти до третього 
класу початкової школи. Батьки сказали, що почалася війна. 
Спочатку з’явилися на конях російські солдати… Після війне 
не було де мешкати. Тимчасово проживали у коморі з іншою 
родиною. Дах зробили з соломи, але інколи, якщо йшов силь-
ний дощ, то протікало… Прийшла весна 1947  року. Лишень 
встигли збудувати хату, почали в ній жити, а тут говорять … ви-
селення, виселення. Андрій Дмитрук приходив до нас і сказав, 
що обов’язково поїдемо. Він уже знав звідкись» 22 (переклад ав-
торки); «Коли почалася Друга світова війна, кордон пройшов по 
річці Сян і їхнє село було в складі СССР. Після 1945 року грани-
ця пройшла зразу за Нижанковичами і село увійшло до складу 
Польщі. Почалися переселення. Батько ніяк не хотів їхати, бо 
думав, що границю ще раз перенесуть на Сян, та й кому хотілося 
кидати все і їхати невідомо куди. Але настав 1947 рік. Прийшли 
поляки (це було в травні) і сказали збиратися» 23.

Центральною темою оповідань є тема насильницького пе-
реселення та його наслідків: хвороби та смерть у дорозі: «Гнали 
нас до збірного пункту в селі Варі. Цього дня виселяли також і 

22 Dmitruk P. Wtedywział pistoletipowiedział... toco, pójdzieszdobandy? Podlaski 
kwartalnikkulturalny. 2011. № 1. S. 52.

23 Щерба І., Яремкевич Л. Переселення українців з Надсяння в 1944–1947 роках 
у спогадах самих переселенців. URL : http: // etno.uaweb.org/lib/nadsiannia44.html.
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Яблоницю. Тримали нас разом у Варі кілька днів у стодолі. Хто 
не мав їжі, тому військо давало їсти, але заразом з усіх сторін 
пильнували нас. Вояки сказали нам, що як хтось буде втікати, 
зараз будуть до нього стріляти» 24; «27 червня 1947 забрали нас 
до Грибова, там ми ночували на вокзалі, а потім їхали у ваго-
нах. Як хтось попав до відкритого – то казка, як до закритого – 
то задихався, але як почалася злива… З одного боку їхали кози, 
корови, вівці, з другого – люди. Ми, хлопці, над коровами нари 
мали і там ми розмістилися, а що молоді були, то нам було бай-
дуже. Старші люди плакали, бідували») 25 (переклад авторки); 
відсутність санітарних умов під час переїзду: «Був 1947 рік. Ми, 
як велика родина з десяти осіб, отримали окремий вагон, роз-
ділений навпіл: одна половина для худоби, друга  – для нас із 
багажем… Милися, спали і ходили до туалету в одному вагоні 
з худобою» 26 (переклад авторки); повна відсутність житлових 
умов на західних та північних землях: «Деякі сім’ї втиснено по 
дві – три до одного будинку або “докватеровано” до осілих тут 
у 1945–1946 роках польських родин, які вже були повними па-
нами» 27.

Слід наголосити, що, крім змалювання певних подій, кожна 
з таких оповідей дає важливий інформативний матеріал щодо 
особливостей і труднощів «переселенського» побуту та життя 
на нових землях. Такі усні історії про події 1947 року можемо 

24 Акція «ВІСЛА» 28 квітня – 28 липня 1947. URL : http: // www.ethnos.lemky.
com/2007/05/26/akcja_vsla_28_ kvtnja__28_lipnja_1947_r.html.

25 Z  łemkowskiej skrzyni. Opowieściz Ługówiokolic. StrzelceKrajeńskie. 2004. 
Т. 1. S. 53.

26 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic. Strzelce Krajeńskie. 2004. 
Т. 2. S. 15–16.

27 Зарічний  Я. З-над Солокії до Балтики. Український альманах. Варшава, 
2006. С. 55.
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розглядати не тільки з суто філологічного боку, але маємо змо-
гу почерпнути також різнобічний матеріал етнографічного та 
етнопсихологічного характеру. Цьому сприяють короткі опи-
си, передусім житла, одягу, звичаїв того часу, докладні оцінки 
людської поведінки у кризових, афектних ситуаціях. Цікавими 
з цього погляду є наступні спогади: «Перші весілля, як ми при-
їхали сюди, відбувалися так само як і у Мохначці. Подружки 
нареченої були одягнені по-краківському: гарні спідниці, 
зелені, корсети, стрічки прив’язані до плечей, намисто, ви-
шиті елегантні сорочки»  28 (переклад авторки); «Як надходив 
Великдень, ми цілий тиждень фарбували яйця, а потім розби-
вали їх, як то роблять діти. Старші жінки розписували красиві 
великодні крашанки» 29 (переклад авторки); «Увечері застав я 
вдома якусь жінку з дітьми, до нас звернулася по-польському, 
до своїх дітей по-німецькому. Мама налила їй молока, а  за 
якийсь час німкеня принесла нам велику миску мити Михася 
та ще якісь посудини. Мама нас всіх викупала. З німкинею ми 
швидко заприязнилися» 30.

Зустрічаються в усних свідченнях і відтворюються з усіма 
подробицями деталі технічних процесів з виробництва якої-
небудь заводської чи фабричної продукції, або довгий ряд 
особистих характеристик як рідних і близьких, так і нових 
знайомих на по німецьких землях тощо. В розглядуваних опо-
віданнях представлено також образи української селянської 
родини (батька: «Наближалася осінь, ми почали ремонтувати 
“новий” дім. Батько пішов до зруйнованого сусіднього гос-

28 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieściz Ługówiokolic. StrzelceKrajeńskie, 2004. 
Т. 1. S. 26.

29 Там само. S. 28.
30 Гук Б. Пропам’ятна книга «1947». Варшава. 1997. С. 413.
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подарства, зірвав нікому вже непотрібну підлогу і поклав її у 
нас. За те був відданий до суду і на два місяці відправлений до 
в’язниці» 31 (переклад авторки); матері: «І разом з матір’ю, зби-
раючи з поля каміння, почали нове господарювання на “сво-
їй”, нерідній землі» 32; дітей: «Я брався за будь-яку роботу» 33 
(переклад авторки).

Серед усних історій цінними з погляду відтворення іс-
торичної дійсності є сюжети про стосунки українців та по-
ляків. Амбівалентність ситуативних колізій дозволяє по-
дивитися на багатовікові контакти сусідніх народів не ша-
блонно, а  у спектрі неоднозначно складних стосунків. Так, 
в багатьох оповіданнях респонденти, згадуючи про стосунки 
з іншими національностями, насамперед з поляками, пред-
ставляють їх часто в порівнянні: майже завжди як дружні до 
переселення та переважно, але не завжди, ворожі по пере-
селенню. Наприклад: «У нашому селі мешкало двоє поляків. 
Решта  – усі лемки. Але ці поляки розмовляли по нашому, 
лемківською мовою. Ходили і до церкви, і до костьолу. <…> 
Добре між собою ми жили. Не було жодних конфліктів пе-
ред війною» 34 (переклад авторки); «Жили серед нас поляки 
і євреї, які мали господарства й магазини. Усі жили в зго-
ді»  35 (переклад авторки). Наведемо приклади оповідей про 
події після переселення: «Поляки обзивали нас: О! Українці! 

31 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic. Strzelce Krajeńskie. 2004. 
Т. 2. S. 29–30.

32 Гук Б. Пропам’ятна книга «1947». Варшава. 1997. С. 117.
33 Dmitruk P. Wtedywział pistoletipowiedział... toco, pójdzieszdobandy? Podlaski 

kwartalnik kulturalny. 2011. № 1. S. 53.
34 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic. Strzelce Krajeńskie. 2004. 

Т. 2. S. 58.
35 Там само. S. 106.
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Бандерівці приїхали! І били наших корів» 36 (переклад автор-
ки); «А в Грибошичах там нарід був недобри <…> там биво 
тяжке життє, наші люде потерпіли страшнє» 37, або: «Можна 
сказати, там, в Легніце, там биво добрі» 38.

У селах із національно-змішаним населенням еволюція ет-
нічної культури українців проходила в двох напрямах – праг-
нення до відокремленості, (яка виражалася в переважанні чис-
ла ендогамних шлюбів (в межах етносу), намагання створити 
«згуртовану» етнічну групу) й одночасна інтеграція з культу-
рою місцевого населення (поляків). Українців об’єднувало 
прихильне ставлення до своїх традицій, обрядів, прагнення 
зберегти їх. Наприклад, «Вдома завжди дотримувалися усьо-
го лемківського. Не лише там на півдні, а й тут теж, на заході. 
Особливо вдома у тата» 39; «Діти мої весілля справляли за лем-
ківським звичаєм» 40. 

Потрапивши в інші природнокліматичні умови, «так як 
нам клімат невідповідат тих сторін  <…> І тепер я і моя ро-
дина дуже часто хоруєме зповоду зміни клімату»  41; українці 
прагнули адаптуватися до них, що наклало відбиток на їхній 
етнокультурний розвиток. Процес зближення українців із 
польським народом, який постійно зростав, став головним 

36 Там само. S. 20.
37 Записано від Криницької Марії, 1927 р. н., народ. у с. Нижня Мохначка 

Новосондецького повіту (запис від 9 липня 2011 року).
38 Записано від Капелюх Анни, 1929 р. н., народ. у с. Смерековець Горлиць-

кого повіту (запис від 15 липня 2011 року).
39 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieściz Ługówiokolic. StrzelceKrajeńskie, 2004. 

Т. 1. S. 97.
40 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic. Strzelce Krajeńskie. 2004. 

Т. 2. S. 93.
41 Tam mój dziadek żył, i ojciec żył, i ja pragnę tam żyć i umrzeć w ziemie rodzo-

nej – документи поворотів. Вісник Закерзоння. Перемишль, 2001. № 8–9–10. С. 40.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



96

Розділ 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЗМІНИ СТЕРЕОТИПІВ

напрямом їхнього етнічного розвитку. У  різних сферах по-
буту (житло, їжа, одяг) цей процес характеризувався утво-
ренням змішаних комплексів. У  них, поряд із традиційними 
українськими компонентами, дедалі помітнішу роль відігра-
ють елементи польської культури 42. По суті проходило куль-
турно-мовне змішування українців із поляками, освоєння та 
сприйняття як власних, великої кількості елементів польської 
культури, при збереженні етнічної самосвідомості й окремих 
форм національної культури, які продовжували виконувати 
етнодиференційовану роль. 

Зі змісту оповідань також бачимо, що упродовж тривалого 
процесу самовизначення української спільноти рідна мова ви-
ступала одним із основних чинників формування однонаціо-
нальної ідентичності та консолідування українського етносу. 
Власне рідна мова є тим неоціненим і повнокровним джерелом 
етнонаціональної самосвідомості українців, яка стимулює по-
дальші процеси пізнання представниками спільноти свого істо-
ричного минулого, культури народу тощо, які стимулюють ви-
роблення спільної шкали цінностей в етнічних українців. Тож 
мова є найбільш яскравим показником рівня збереження або 
втрачання національної культури, етнічної самосвідомості. Не 
випадково саме тому етнічні спільноти завжди в першу чергу 
стурбовані збереженням рідної мови, повноцінним навчанням 
мови підростаючого покоління, її подальшим розвитком тощо. 

Проте після прибуття на захід українці часто боялися зі-
знатися у своїй національності. Перебуваючи серед поляків 
часто використовували тільки польську мову, навіть вдома. 
Польська мова зайняла помітне місце у щоденному житті 
українців. Двомовність стало поширеним явищем, почасти на-

42 Kurak J. Nad Bieszczadami słońce zgasło. Warszawa, 2008. S. 46.
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віть і в колі родини. Наприклад, «Łemkowie kiedyś, jak mieszkali 
w swoim skupisku, to po lemkowsku tylko rozmawiali. A tutaj 
bardzo chętnie i szybko przechodzą na język polski. Jeżeli zbierze 
się piętnastu Łemków i przyjdzie jeden, czy dwóch Polaków, to już 
po polsku mówią» 43. 

Проте варто зауважити, що певною мірою асиміляція зале-
жить не лише від зовнішніх обставин, але й від внутрішньої 
установки кожної конкретної людини, від власного вибору 
своєї національної тотожності, від ставлення до рідної мови, 
культури, релігії тощо. Мовна асиміляція призводить до на-
ціональної асиміляції. Українська самосвідомість перетворю-
ється на польську. Багато є і таких українців за походженням, 
які втратили почуття колишньої батьківщини, разом з пере-
селенням віднайшовши батьківщину на новому місці. Значна 
частина українців має нині чималі світоглядно-емоційні труд-
нощі. Це переважно стосується молодшого покоління, яке ви-
росло або народилося вже на нових землях і, які не можуть 
визначити одну вітчизну, називаючи саме дві: «малу вітчизну» 
та «ідеологічну вітчизну». Наведемо такі приклади: «Góry są 
mi bardzo bliskie. Rodzice cały czas powtarzali: “Tam, w domu”. 
Nie “w Beskidzie”, ale “w domu”. Lubię tam jeździć, ale szczerze 
mówiąc nie chciałabym mieszkać» 44; «To problem wielu narodów – 
określić gdzie jest ich dom. Mimo, że nasze korzenie są w górach, 
ten dom został w pewnym sensie przeniesiony tutaj i istnieje na 
w miarę trwałych fundamentach: tutaj jesteśmy, tu tworzymy, tu 
mamy swoją rodzinę»  45; «Moja ojczyzna jest w sumie nigdzie i 

43 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieściz Ługówi okolic. Strzelce Krajeńskie. 2004. 
Т. 1. S. 82–83.

44 Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic. Strzelce Krajeńskie. 2004. 
Т. 2. S. 169.

45 Там само. S. 178–179.
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wszędzie. Ojciec się urodził już tutaj. Dziadek się urodził tam, w 
górach. A ja to nie wiem. Ani tu, ani tam» 46.

В усних оповідях українців-переселенців також привертає 
увагу постійне оперування категорією «ми», злиття власного 
досвіду з множинним досвідом інших людей: «нас гнали», «ми 
їхали», «нас розподіляли», «ми жили», «ми працювали» та ін. 
Тобто в даному випадку, для того, щоб стати предметом опо-
відання, досвід піддається узагальненню, а не індивідуалізації.

Усні історії колишніх переселенців багато в чому не співпа-
дають, а інколи й різко відрізняються від образів і формулю-
вань, ухвалених офіційною історіографією. Але в них немає, 
на наш погляд, прагнення спростування загальноприйнятих 
версій минулого, розвінчування одних і прославлення інших, 
повалення старих і ствердження нових ідеалів, героїв і подви-
гів. На нашу думку, іноді сприйняття звичайної людини, її цін-
нісні орієнтації, думки й переживання є іншими, відмінними 
від офіційної версії про події 1947 року, з іншою системою ко-
ординат і іншим ракурсом, під яким сприймається і згадується 
акція «Вісла». Підсумовуючи вищезазначене, можна говорити, 
що в наративі здійснюється загальна репрезентація соціаль-
ної групи. Крім того, можна відзначити, що наратив є фунда-
ментальним компонентом соціальної взаємодії, яка виконує 
функції створення й трансляції соціального знання, а  також 
самопрезентації індивідів.

46 Z  łemkowskiej skrzyni. Opowieściz Ługówiokolic. StrzelceKrajeńskie. 2004. 
Т. 1. S. 119.
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Р О З Д І Л  2

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ВИВЧЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ У СУЧАСНІЙ 
ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ:  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Леся Мушкетик 

2.1. ПОДІЇ ТА ДІЯЧІ УГОРСЬКОЇ ІСТОРІЇ 
В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ НАРАТИВАХ:  
ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЗМУ ФОЛЬКЛОРУ

Відображення історичних подій в уснопоетичній твор-
чості викликало і викликає чимало дискусій в наукових ко-
лах, це питання є актуальним і в сучасній фольклористиці, 
з’ясування цінності і достовірності усних джерел постає у 
світлі нових комплексних підходів до розгляду різночасових 
феноменів. В українській фольклористиці ще в ХІХ ст. питан-
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ня про історичну інформацію, яку не дають письмові джере-
ла, а  донесла до нас усна писемність, з’ясовувала культурно-
історична школа – П. Куліш, М. Костомаров, М. Драгоманов 
та ін. І. Франко виробив концепцію перевірки історичних до-
кументів щодо їх «історичності» та взаємодії з фольклорними 
текстами, він же займався розбудовою механізму «витискан-
ня історичної олії» з фольклорних творів. Цими питаннями 
згодом цікавився М.  Грушевський, який називав історизм 
«зондажем у хронологічні верстви». Цікаві думки про укра-
їнські пісні висловив М. Гоголь: «Історик не повинен шукати 
в них вказання дня і числа битви або точного пояснення міс-
ця, вірної реляції; в цьому відношенні небагато пісень допо-
можуть йому. Але коли він захоче пізнати справжній побут, 
стихії характеру, всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань, 
страждань, радощів описуваного народу, коли захоче ви-
питати дух минулого віку, загальний характер всього цілого 
і окремо кожного часткового, тоді він буде задоволений ціл-
ком; історія народу розкриється перед ним в ясній величі»  1. 
Свого часу ці питання дискутувалися в радянській, далі в 
українській фольклористиці (праці В.  Проппа, Б.  Путілова, 
М. Кравцова, В. Жирмунського, М. Плісецького, В. Соколової, 
М.  Рильського, О.  Дея, Н.  Шумади, В.  Юзвенко, М.  Гайдая 
та ін.). Засвідчено, що проблема фольклор та історія постає в 
межах ширшої тематики – фольклор і дійсність. Ставлення до 
дійсності і способи її передачі змінюються впродовж істо-
ричного розвою кожного народу. Тому при вивченні питань: 
фольклор і дійсність, фольклор та історія треба розглядати 
її віддзеркалення в кожному окремому жанрі, враховуючи час 

1 Гоголь М. Про малоросійські пісні. Гоголь М. В. Твори : у 3 т. Київ, 1952. 
Т. 3. С. 394.
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його створення, специфіку художнього зображення в ньому 
тощо. В останні десятиліття спостерігається нова хвиля інтер-
есу до даної проблематики, як у світі, так і в Україні, це праці 
С. Мишанича, В. Сокола, Н. Малинської, Л.  Іваннікової та  ін. 
Так, на регіональному матеріалі порівнює усні та письмові дже-
рела В.  Мельник: «За своє багатовікове існування фольклор 
Закарпаття виробив стійку систему способу зображення ре-
ального життя, окремих фактів, ситуацій і подій. Проте сво-
єрідно і неповторно відображаючи те, що було близьким для 
народу і безперервно вражало його уяву, народні перекази та 
історичні пісні, крім фактичних подробиць, містять найбільш 
поширені серед народних мас погляди. В той час як літописні й 
архівні матеріали в основному лише фіксують конкретні події, 
явища і факти, у фольклорних творах вони переосмислюють-
ся народом й подаються відповідно до його почуттів, надій, 
сподівань, відповідно до його філософії та морально-етичних 
норм. В кожному з розглянутих нами жанрів закарпатського 
українського фольклору завжди можна знайти відображення 
як конкретних фактів, так і загальних суспільних процесів» 2. 
Отже, процес збереження і відтворення в народній пам’яті іс-
торичних подій і героїв не є простим і однозначним. Збирач 
та дослідник історичного фольклору Закарпаття І.  Сенько 
писав: «Зустріч із Василем Короловичем (Страбичево на 
Мукачівщині), Дмитром Чепою (Ільниця на Іршавщині), 
Олексою Рундаком (Хуст), Миколою Обладанчуком (Ясіня 
на Рахівщині), Іваном Воловаром (Горяни на Ужгородщині), 
Юрієм Гутичем (Ворочово на Перечинщині) і багатьма інши-
ми оповідачами, якими збережено в пам’яті і душі найрізно-

2 Мельник  В. Історія Закарпаття в усних переказах та історичних піснях. 
Львів : вид-во Львів. ун-ту, 1970. C. 201.
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манітнішу інформацію про минуле, дають підставу говорити 
про глибокі традиції у відборі й оцінці народом політичних 
(сфера бувальщини) та історичних (сфера переказу) явищ і 
подій. У  цьому процесі простежуються певні закономірнос-
ті»  3. Сенько називає їх чотири, посилаючись на приклади: 
Перше: На народну пам’ять впливає час. Друге: На народну 
пам’ять впливає і просторова віддаленість. Зокрема від того, 
який резонанс має подія, залежить, як далеко полинуть чутки 
про неї. Третє: Час актуалізує одне і відкидає в небуття інше – 
у  залежності від того, як змінюються суспільні відносини та 
світоглядно-моральні орієнтири. Четверте: У розповідях про 
минуле важко розмежувати міфологічне та історичне світоба-
чення, вони здебільшого багатофункціональні 4.

Закарпаття, що є одним з історико-культурних регіонів 
України, упродовж багатьох століть входило до складу різних 
держав. На території краю мешкали й мешкають різноманіт-
ні етноси, серед яких одними з найчисельніших є українці 
та угорці. Довготривале сусідське проживання з угорцями, 
спільні історичні події, різноманітні контакти  – все це на-
клало відбиток на всіх сферах народної культури українців, 
зокрема на фольклор. Таким чином, до їх усної словесності 
увійшло чимало угорських мотивів, реалій, персонажів, лек-
сичних переймань, що переробилися, переплавилися, моди-
фікувалися в іншій системі і, серед іншого, прислужилися 
самобутності закарпатського фольклору. У багатьох жанрах, 
як пісенних, так і прозових, відбилися історичні події, що 
торкалися долі обох народів краю. До українського фоль-

3 Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі Закар-
паття у записах І. Сенька. Ужгород : ВАТ«Закарпаття», 2003. С. 5.

4 Там само. С. 5–11.
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клору увійшли й образи діячів угорської історії, які отри-
мали своєрідне трактування. Так, у  суспільно-побутових 
піснях українців Закарпаття знаходимо такі угорські мотиви, 
пов’язані із спільним проживанням в одній країні, як найми-
тування, панщинні повинності, антигабсбургські повстання, 
опришківський рух, політичні події останніх століть, серед них 
чимало напівавторських та пісень-хронік (про діячів середини 
ХІХ  ст. в Австро-Угорщині, часів гортизму в краї, світові ві-
йни тощо). Чимало мадяризмів увійшло до рекрутських та во-
яцьких пісень, більшість яких – твори часів Австро-Угорської 
монархії. Цим пісням властива актуалізація, пристосування 
до нових умов, зокрема пізнішого часу – подій Другої світової 
війни та ін. У цих та інших жанрах народної поезії – обрядових 
та родинних, любовних піснях зафіксовано чимало лексичних 
гунгаризмів. Найбільше лексичних переймань іменників (пе-
реважно побутових реалій та номінацій дійових осіб), зна-
чно менше дієслів і прикметників, незначна кількість інших 
частин мови. Запозичені слова лише частково лишаються не-
змінними, а загалом оформлюються згідно з фонетичними та 
морфологічними законами української мови. Це є свідченням 
того, що процес входження угорських слів є активним, засво-
єння відбувалося інтенсивно, свідченням чого є такі ознаки, 
як отримання ними нових конотацій, входження перейнятих 
лексем до фразеологізмів, паремій, широке використання їх у 
мові-приймачі та ін.Процес запозичення гунгаризмів позна-
чений гетерохронністю та значним ступенем засвоєння в 
приймаючому середовищі. 

Взаємовпливами та запозиченнями в усній словеснос-
ті Карпатського регіону цікавилися дослідники різних країн 
минулого й сучасності, зокрема, на українсько-угорському 
матеріалі ці питання розглядали Г.  Стрипський, З.  Кузеля, 
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І.  Франко, П.  Лінтур, В.  Мельник, Д.  Ортутаї, Н.  Вархол, 
І. Кріза, І. Сенько, Л. Мушкетик, І. Чорі та ін. 5

Народна проза Закарпаття є цінним джерелом історії та 
культури регіону, доповнюючи письмові джерела, вона відби-
ла ставлення широких народних мас до тої чи іншої події, дала 
їй свою оцінку та інтерпретацію, часто відмінну від офіційної. 
Оповідна традиція українців зберегла чимало угорських моти-
вів, починаючи від часу приходу угорців до Карпат, їх стосун-
ків з князями Київської та Галицької Русі, згадки про це знахо-
димо у прозових творах та колядках (напр., варіанти колядки 
про пана перемисльного (перемишльського), який вернувся з 
Угор). Про давні контакти угорців з Київською та Галицькою 
Руссю свідчать сучасні географічні найменування. На терито-
рії України є багато топонімічних назв з угорськими кореня-
ми  – річка Угорський Тікач, Угр, поселення Угруйськ, Угорце, 
Угринів, Угорники, Угор, урочище Угорська гора між Києвом і 
Житомиром, Угорське біля Києва та ін. З місцевими топоніміч-
ними назвами поєдналися оповіді про легендарного короля гу-
нів – Аттілу, який правив у Паннонії, угорського вождя Алмоша 
у літописах названо його нащадком, хоча це не відповідає істо-
ричній правді. Про перехід угорців через Карпати і блукання в 
пошуках нового місця осілості, часи угорського гонфоглалашу – 

5 Sztripszky  H. Kossuth Lajos a ruthén népköltészetben. Ethnographia. 1907. 
18. P.  157–162, 243–248, 299–307; Франко  І. Кошут і Кошутська війна. Житє і 
слово. 1894. Т. І. С. 461–477; Линтур П. Франц Ракоци ІІ в угро-русской устной 
традиціи. Народна школа. 1940. № 9. С. 181–190; Ortutay Gy. Rákóczi két népe. 
Budapest  : MEFHOSZK., 1939. 47 p.; Вархол Н. Матвій Корвін у народній про-
зі українців Східної Словаччини. Наукові записки НЗ МУКС. 1988. Т. 15. Ч.  І. 
С.  141–154; Кріза  І. Угорська визвольна війна у фольклорі українців-русинів. 
Народна творчість та етнографія. 2006. № 4. С. 89–98; Мушкетик Л. Фольклор 
угорсько-українського порубіжжя. Київ : Український письменник, 2013. 496 с.; 
Чорі Ю. Жива історія: Сюжетно-тематичний огляд народних легенд, переказів 
та оповідей. Мукачево : Елара, 2000. 444 с.
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здобуття батьківщини йдеться у переказах «Князь Лаборець», 
«Про Лаборця і білого коня», «Легенда про білого коня» та ін. 
Тут розповідається про стосунки угорських племен, що при-
йшли до краю, з місцевим населенням, про завоювання силою 
чи хитрістю нових земель. Так, угорці напали на володіння міс-
цевого ужгородського князя Лаборця, який, втікаючи від них, 
загинув. Відтоді річка на цьому місці називається Лабориця, 
а зараз Латориця. В іншому варіанті землі здобувають хитрістю, 
в обмін на білого коня. Щодо історичних джерел, то відомо, що 
край багатовіковому кочуванню угорців настав у 892–896 роках, 
по їх прибутті в Карпатський басейн. Офіційним роком святку-
вання гонфоглалашу вважається 896 рік. З  історичних джерел 
відомо, що угорці, які йшли через Закарпаття, або вели бої із 
слов’янами, які тут мешкали, або ж вступали з ними у перегово-
ри, зав’язували стосунки. Так згадується про це в угорському лі-
тописі кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. Аноніма «Gesta Hungarorum» 
(Геста Гунгарорум – Діяння угорців). Щодо князя Лаборця, то не 
доведено, що він був реальною історичною постаттю, про нього 
свідчить єдине письмове джерело – «Геста Гунгарорум». У цьо-
му творі та в інших джерелах згадується слов’янський (можли-
во, болгарський) князь Салан (очевидно, цар Сімеон), який мав 
своїх підвладних князів, одним із них був ужгородський дука 
(у літопису dux – князь) Лаборець. Ці події частково увійшли й 
до напівавторського переказу«Про Мукачівський замок», в яко-
му знаходимо повіствування про історичні події різних часів, 
зокрема згадується й Алмош та його сина Арпад, який нібито 
завоював місто Ужгород: «На честь свого свята, оголосив Арпад 
чотириденний відпочинок із великими торжествами. І  здо-
бутий Ужгород, перейменований на Унгвар, став із того часу 
осідком мадярів, яких, за назвою міста, західні народи почали 
називати унгвари, гунгари, унгари, угри. Ці назви у мовах деко-
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трих народів збереглися і досі» 6. Є тут і відомості про побудову 
самого замку (від слов’янськогослова мýка чи угорського мун-
ка – тяжка праця при зведенні фортеці тощо), прихід до краю 
подільського князя Корятовича та пов’язані з ним легенди (Про 
чорта і Корятовича) та ін.

Народ зберіг і спомини про проживання в спільній державі, 
своїх та чужих панів, тогочасні закони й звичаї тощо. Чимало 
повстань того часу носило антифеодальний характер, спря-
мований проти гніту й панщини. Таким був селянський бунт 
під проводом Дьордя Дожі 1614 року, придушенй з нечуваною 
жорстокістю. Про ці події розповідається у напівавторському 
переказі «Про селянські війни» з численними натуралістични-
ми подробицями. Є  наративи про події пізнішого часу, кон-
такти з угорцями в ХХ ст. Побутує чимало топонімічних пере-
казів з угорською тематикою, назви місцевостей можуть бути 
дериватами угорських слів (Кірайгаза – Королеве, резиденція 
короля, Чинадієво – від імені угорського лицаря Чинаді тощо). 
З бігом часу події та персонажі усних оповідей затираються в 
людській пам’яті, тому можуть змішуватися, змінюватися, 
осучаснюватися, пристосовуючись до нових реалій життя. 

До західноукраїнського фольклору увійшли образи відо-
мих діячів угорської історії, національних героїв Угорщини, 
які своєрідно інтерпретуються в художній творах. Серед них 
король Матяш Корвін (1443–1490) з  родини Гуняді, що був 
одним із найвизначніших правителів пізнього середньовіччя 
в Центральній Європі і багато зробив задля зміцнення імпе-
рії, її економічного, культурного піднесення, законотворчос-
ті. Прославився як король, переможець турків. Невдовзі піс-

6 Легенди нашого краю  / ред.-упоряд. П.  Скунць. Ужгород  : Карпати, 
1972. С. 77.
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ля смерті його особистість стала легендарною. Про короля 
Матяша в українців було складено чарівні та побутові казки, 
перекази та анекдоти, деякі з яких безпосередньо запозичені з 
угорської традиції, до інших долучилося саме ім’я Матяша, як 
один із варіантів таких персонажів як король, пан, суддя, піп 
тощо, тобто вони виконують одну й ту саму функцію, та є й 
оригінальні сюжети, зокрема про боротьбу з турками («Король 
Матяш та Поган-дівча»). Казка про короля Матяша і Поган-
дівча є оригінальним твором, тут міжнародні мотиви поєдна-
лися з місцевими топонімічними, історичними легендами та 
переказами, світ чудесного  – з реальними подіями, станови-
щем селян під владою землевласників, панщиною. Водночас 
твір є типовою чарівною казкою, з  її дійовими особами, ди-
намічним сюжетом, дидактичною спрямованістю, тут задіяно 
чимало характерних казкових стереотипів, діалогів, формул, 
є загадки, властиві чарівній казці, ці засоби урізноманітнюють 
оповідь, надають їй стрімкості, таємничості, сприяють розви-
тку сюжету, описам персонажів. Матяш є типовим казковим 
героєм, він має певні надприродні здібності, володіє чарів-
ними предметами, перемагає не лише з допомогою сили, а й 
хитрощів, адже суперниця (володарка Невицького замку ча-
рівниця-язичниця Поган-дівка, Поган-дівча) є набагато силь-
нішою. Водночас Матяш уособлює й риси народного героя-ви-
зволителя, він у казці національний герой русинів, простого 
походження і їхньої віри, оборонець країни, її розбудовник. 

У зв’язку з тим, що «легенда завжди вивищується над іс-
торією», варто зауважити, що фольклорний образ Матяша 
має мало спільного з історичним, адже за життя сам король 
не був таким популярним, це був досить жорсткий і владний 
правитель, який почав ідеалізуватися лише по смерті, коли 
країна занепала внаслідок слабкої влади та турецьких напа-
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дів. У цей час виникло відоме прислів’я – «Помер Матяш, а з 
ним і справедливість». Отже, у  народній традиції багатьох 
народів, які входили на той час до складу Угорщини, король 
Матяш стає ідеалізованим персонажем, мудрим і справедли-
вим, коло його дій подібне до вчинків інших європейських 
правителів. Особливістю українського фольклору про Матяша 
Корвіна є те, що він «націоналізується» і «демократизується» 
(П. Лінтур), він свій як за походженням, так і за вірою, сфера 
його діянь: захист краю від чужоземців, його розбудова (каз-
ки «Як пани знущалися з солдатів-героїв», «Павло Киниж» 
та  ін. «Псячий  / писій торг у Будапешті»), праведний суд та 
відновлення справедливості,захист знедолених і покаран-
ня кривдників (казки «Поділена нагорода» «Як Матяша били 
в Коложварі», «Як Матяш обробляв панами винницю» «Про 
царицю як писанку», «Як Матяш гостив простаків і панів» 
та  ін. Ці наративи, охоплюючи чимало мандрівних світових 
сюжетів, різночасових напластувань, водночас мають місцеве 
забарвлення, містять чимало місцевих реалій, діалектизмів, 
а  також угорських лексичних запозичень. Цілком конкрет-
ні географічні назви та кілька топонімічних переказів також 
пов’язані з Матяшем («Матяшівка» та  ін.). Поширеним у на-
родній традиції є прислів’я «Умер Матвій – умерла й правда!». 

Видатною подією в житті історичної Угорщини було ан-
тигабсбургське визвольне повстання під проводом князя 
Ференца Ракоці  ІІ, що тривало в 1703–1711  роках. В  угорців 
князь Ференц Ракоці ІІ є національним героєм, про нього та 
події визвольної війни зберігся багатий і різноманітний фоль-
клор, як пісенний, так і прозовий. На Закарпатті функціонува-
ли також українські перекази цієї тематики, серед яких багато 
топонімічних, про події часів куруцької війни, ці зразки ввій-
шли до збірок народної прози.
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Фольклор українців-русинів про визвольну війну та кня-
зя Ракоці загалом відбиває хід повстання, його перемоги та 
поразки, перебіг воєнних дій, втечу Ракоці, надії на визво-
лення та ін. Так, у переказі «Про князя Ракоція» стисло уза-
гальнено основні переломні віхи його життя  – ув’язнення 
габсбургською владою, перебування у віденській в’язниці, 
втечу в Польщу, де він організував збройний загін, з  яким 
1703  року перейшов Верецьким перевалом через Карпати 
й підняв закарпатських угорців, українців, словаків, руму-
нів на національно-визвольну війну. Народні перекази про 
Ференца Ракоці ІІ зберігають основні моменти цієї війни, які 
служать підложжям, а вже на нього нашаровуються інші по-
дії, локального значення, вони переплітаються між собою, 
повстання може служити фоном для висловлення народом 
своїх поглядів на певні моральні проблеми, обумовлювати 
географічну назву тощо. 

Сам Ракоці, згідно з народними симпатіями, постає як 
позитивний герой, що цілковито узгоджується з загально-
світовим фольклорним каноном зображення справедливих і 
мудрих владників  – раз він добрий король чи цар, захисник 
бідних, раз воєвода, що відмінив панщину. Головне те, що він 
виступає на боці обездолених і має владу чи можливості для їх 
захисту, визволення, поліпшення становища, з ним пов’язані 
їх надії та мрії на краще, щасливіше життя. У народних нара-
тивах постать Ракоці традиційно ідеалізується, він є чесним, 
справедливим, не цурається простого народу. У творі «Ракоці 
у Підколодзі» йдеться про реальні події, його втечу в Польщу, 
де він готував повстання. Народна фантазія приводить князя 
в селянську хату, де він нібито ночував. Князь може діяти ін-
когніто, як це прийнято в усній традиції, що дає йому більше 
простору для дій у простонародному середовищі. 
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У переказі «На Лемацькім» відбито реальні події повстан-
ня. На початку червня 1703 року військо на чолі з Тамашем Есе 
зібралося біля с. Довге Угочанського комітату, де сподівалося 
зустрітися з Ференцем Ракоці ІІ. Проте сьомого червня їх на-
здогнали лабанці  – армія, створена ішпанами (головами об-
ластей) Північної Угорщини на чолі з Ш. Карої для боротьби з 
повсталими. Темної ночі добре озброєні лабанці напали на та-
бір. Розпочався кривавий бій, полягло багато людей. Куруців 
було 3000, а лабанців 1200, однак сили були нерівними, оскіль-
ки проти регулярної австрійської армії виступив загін погано 
озброєних селян. Полягло за різними даними від 100 до 200 ку-
руців. Повстанці зазнали поразки і змушені були тікати в на-
прямку польського кордону, щоб сховатися в горах. У самому 
переказі розповідається про походження назви поля поблизу 
річки Боржави. Він починається з того, що «розійшлася вістка 
між русинами, що Раковці рушив з Польщі, щоб визволити на-
род наш і руську віру від папістів. Розійшлася чутка, що всі 
русини мають йому допомагати» 7. Це почули лемаки – лемки, 
й  узяли сокири та коси, й  рушили до Марамароша на допо-
могу князю. Та цісарські генерали не дали їм дійти туди, і біля 
Довгого змусили стати на бій з лабанцями – противниками ку-
руців. Там пролилося багато крові, бо вояки цісаря були добре 
озброєні, а русини «мали дух, та не мали зброї». Відтоді поле 
назвали Лемацьке. Переказ передає визвольні прагнення руси-
нів, їх силу духу, певну ідеалізацію образу Ракоці, з яким вони 
пов’язують також надії на збереження православної віри, бо-
ротьбу з покатоличенням, що, звісно, не відповідало дійснос-
ті. Роль у повстанні місцевих українців-русинів, його не лише 
антигабсбургське, а  й соціальне спрямування, прагнення до 

7 Легенди Карпат / упоряд. Г. Ігнатовича. Ужгород : Карпати, 1968. С. 227. 
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звільнення від кріпацтва – все це чинить зрозумілим сильне 
враження від визвольної війни на Закарпатті і, відповідно ши-
роке відлуння її у фольклорі. 

Чимало згаданих у наративах артефактів та натурофактів 
належать до культу Ракоці, що був сильним в Угорщині, і та-
кож у Закарпатті – відомо, що тут була його резиденція. У чис-
лі таких феноменів – стіл, криниця, дуб, скриня. Ш. Бонкало 
на початку ХХ ст. писав: «У багатьох селах і зараз рутени по-
казують дуб, під яким він спочивав, або той великий стіл, на 
якому він спав. У поселенні Везерсаллаш (Берегівщина) перед 
світовою війною один господар показував мені скриню півто-
ра метри довжиною, метр шириною і метр висотою, яку вико-
ристовували як стіл, на якому спав Ракоці, коли після поразки 
визвольної війни утікав до Польщі. Ще й вирізав на столі свою 
монограму. Мало знайдеться сіл на берегівській Верховині, де 
згідно з народною традицією не бував Ракоці» 8. Бонкало наво-
дить і прислів’я про Ракоці, складене вже після його поразки: 
«Буде, як прийде Ракоці», тобто ніколи. 

Як бачимо, про князя збереглося чимало топонімічних пе-
реказів, де пояснюється назва села, річки, поля на Верховині. 
Мотивація назв є дуже різноманітною. Вже згадувалося, що з 
його іменем селяни пов’язували звільнення від рабства, пан-
щини, а на їх думку, це міг зробити лише очільник держави, 
тому він іменується царем чи королем. У переказі «Як Ракоці 
втік із в’язниці» саме за те, що він хотів відмінити панщину, 
пани кинули його до в’язниці. Ракоці захворів. Сказав, що 
вмирає, хоче сповідатися, а коли прийшов піп, Ракоці його за-
душив, передягся в його одежу і втік у Карпатські гори, переку-
вавши коня таким чином, що сліди показували назад, тож по-

8 Bonkáló S. A magyar rutének. Budapest : Kellner Ernő. K., 1920. Р. 27.
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гоня вернулася ні з чим. А село, де переховувався Ракоці, було 
названо «Бовцар» (тобто: був цар). Отже, тут князь Ракоці, як і 
король Матяш, є «своїм», близьким до народу, він не цурається 
фізичної праці, аби полегшити життя селян. А вибивання на-
пису на чому-небудь перегукується з матяшівським мотивом 
«напис на колоді». Ракоці прощають і смерть попа (в одному з 
варіантів переказу князь діє як бетяр, благородний розбійник), 
адже народ завжди на боці свого героя-визволителя, незалеж-
но від його – можливо, не завжди моральних – дій, так, у каз-
ці про великого грішника тому за вбивство жорстокого пана, 
навпаки, прощаються всі гріхи. Назви сіл Великий та Малий 
Раковець на Виноградівщині теж навіюють спогади про князя, 
який проходив селом, а люди, котрі з ним прийшли, нібито за-
снували село Раковець. Пізніше частина з них пішла в гори й 
утворилося село Малий Раковець. За іншою версією, під час 
визвольної війни за селом у полі, що зветься табором, стояли 
полки Ференца Ракоці  ІІ. Й  тому, що тут перебувала більша 
частина його війська, село назвали Великий Раковець. 

До народної традиції про князя Ференца Ракоці ІІ ввійшло 
чимало мандрівних мотивів. Як із рівними Ракоці говорить 
зі своїми солдатами  – переказ «Як Ракоці говорив із вояка-
ми», питаючи, на що вони скаржаться. Ті відповідають, що їм 
бракує їжі, вони голодні. Ракоці дивується, адже він виділяє 
достатньо коштів. І потому, збагнувши, у чім річ, наочно де-
монструє свою думку воякам: першому в шерензі в жменю на-
сипає піску й велить передати далі. В  останнього лишається 
геть мало піску, решта прилипла до рук інших. Таким чином 
Ракоці пояснює воякам, що кошти розкрадають, це не його 
вина. Оповідь має притчовий характер, передача піску є сте-
реотипним унаочненням у подібних творах. Загальним місцем 
у фольклорі є образ доброго можновладця, який любить свій 
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народ, однак не знає про його біди, бо його обдурює підступне 
оточення. Поширений у європейському фольклорі мотив пе-
рековування підков коня задом наперед є одним із доміную-
чих в усній традиції про легендарного князя. Він перейшов і в 
українську народну прозу. Тут, за діалектним висловом, коня 
перековують наруби і герой втікає від переслідувачів, таким 
чином обманюючи погоню, а саме, австрійців чи німців. Окрім 
згаданих вище, є варіанти, записані Лінтуром в Буштино 9 про 
те, як Ракоці перекував коня наруби і втік від катун (солдат).

Отже, у засвоєнні іншомовних сюжетів, мотивів тощо іс-
нують певні закономірності. Уснопоетична творчість кож-
ного народу розвивається не лише за рахунок накопичення 
й еволюції власних національних надбань, а й шляхом запо-
зичення, перероблення, засвоєння, а  то й неприйняття еле-
ментів інших культур. Часто такі запозичення так глибоко 
засвоюються іншою культурою, так органічно входять до її 
складу, що повністю забувається їх іноетнічний характер і 
походження. Переймання завжди є творчим процесом. Свого 
часу концепцію «зустрічних течій» висунув О. Веселовський. 
Згідно з нею засвоюється лише те, у чому є потреба, причому 
передбачається обов’язкова наявність аналогій між традиці-
єю, що сприймається, і що сприймає. Запозичення мобілізує 
можливості приймаючої традиції, переорганізовує її фраг-
ментарний матеріал (формули, мотиви тощо), породжуючи 
тим самим нову якість; засвоєння є завжди переробкою і роз-
витком у сприймаючому середовищі 10.

9 Линтур П. Франц Ракоци ІІ в угро-русской устной традиціи. Народна шко-
ла. 1940. № 9. С. 188.

10 Вархол Н. Матвій Корвін у народній прозі українців Східної Словаччини. 
Наукові записки. 1988. Т. 15. Ч. І. С. 221.
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Згодом М. Грушевський писав, що вивчаючи впливи й за-
позичення, не треба забувати й «другу сторону цього питан-
ня: степень одомашнення органічного засвоєння інтернаці-
ональних, мандрівних тем українським елементом  <…>. Тут 
як і взагалі в питаннях літературної творчості важне не що, 
а як. У способі оброблення інтернаціональних тем, у наданні 
їм нової оригінальної краси і артистичного інтересу взагалі 
виявляє себе творчий геній як індивідуальних, поодиноких 
творців, так і колективний – цілої нації» 11. І. Франко називав 
цей процес «націоналізацією», наголошував на спостережен-
нях власне українського матеріалу, в якому ті чи інші мандрів-
ні теми, сюжети, образи проходили цей процес. Сам він по-
дав приклад порівняльного та зіставного вивчення багатьох 
мандрівних сюжетів та мотивів. Про це пишуть і дослідники 
пізнішого часу: «Водночас очевидно, що так зване запозичен-
ня не може бути механічним процесом. Запозичені елементи, 
для того, щоб увійти в традицію, мають бути адаптовані функ-
ціонуючою системою національного фольклору, перероблені 
і пристосовані до неї, з “чужих” мають стати “своїми”. Таким 
чином, будь-яке запозичення не може не бути процесом твор-
чим за своєю суттю, обумовленим певним комплексом факто-
рів – етнокультурних, соціальних, естетичних тощо» 12.

У природі не існує етнічно «чистих» культур і наднаці-
ональних явищ, які б не отримали національних версій, по-
бутуючи в різних етнічних середовищах. Міжетнічні зв’язки 
у фольклорі  – не випадкове явище, за ними завжди стоять 

11 Грушевський М. Історія української літератури : у 6 т., 9 кн. Київ : Либідь, 
1993. Т. 1. С. 367.

12 Отражение межэтнических процессов в устной прозе / отв. ред. Э. В. По-
меранцева. Москва : Наука, 1979. С. 4.
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конкретні спільноти, що вступають у контакти синхронно-
го чи діахронного плану. Взаємовпливи в народнопоетичній 
творчості виступають як органічна і складова частина фоль-
клорного процесу, що дає можливість піти далі виявлення і 
фіксації спільного і особливого в тематиці, мотивах, сюжетах, 
зокрема пояснити основні закономірності розвитку фолькло-
ру на рівні ідейно-структурних і естетичних елементів жанрів, 
встановити локальні і надетнічні варіанти фольклорних явищ.

Зберігся багатий фольклор і про героя іншої антигабсбург-
ської війни пізнішого часу – революцію 1848–1849 років під 
проводом Лайоша Кошута. Усна традиція про неї існує у на-
родів Австро-Угорської імперії, зокрема у словаків, румунів, 
сербів, серед них своєрідним є фольклор українців. Окрім 
пісень про Кошута, складено й перекази про події визволь-
ної війни. Кошутівський фольклор зафіксовано не лише в 
Закарпатті, а частково на Буковині і також у Галичині. Пісні, 
вочевидь, могли складалися й солдатами. У  війську, що во-
ювало з угорцями, було кілька галицьких полків і серед них 
Пармський. У піснях українців ставлення до Кошута є нео-
днозначним, суперечливим. М. Костомаров писав: «Народное 
сердце бывает своенравно неудоборазгаданно в сочувствии к 
личностям, о которых сохраняется доброе воспоминание в 
народной массе» 13. З одного боку, з Кошутом пов’язані надії 
на визволення, свободу, народ співчуває його поразці, з  ін-
шого – висловлюються антиугорські настрої, простий люд не 
підтримує Кошута.

В українських піснях про Кошута звучать мотиви народ-
них рекрутських та вояцьких пісень, які ввійшли в авторські 

13 Костомаров М. Малороссийские народные предания и рассказы. Русская 
старина. 1877. № 5. С. 128.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



116

Розділ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ...

пісні самих солдат. Так, І. Франко віднайшов пісню, складену 
в полку Нассау, що брав участь у війні, і надруковану в «Зорі 
Галицькій» (1850 р., ч. 24 з д. 25 марта). Тут прославляється 
австрійська вояччина, переможне просування військ, зву-
чать мілітаристські настрої. Однак і в ці твори ввійшли ряд-
ки, позначені суто народними засобами змалювання війни і 
трагічної загибелі в чужій країні, що дисгармоніюють з двома 
останніми:

Не одного з наших хлопців мама не зобаче,
Бо він лежит в чужій земли, вона дома плаче.
Котриj остав, тому жити, кожда донька знаjе:
Хто уміje врага бити, перше право маjе 14

Інша пісня, подана І. Франком, є, по суті, піснею-хронікою, 
що від імені хлопця-рекрута подає перебіг подій, починаючи 
від насильного забирання селянина до армії, так, його з іншими 
рекрутами «імили як курей», далі погнали до Яблонова, потім 
під Коморно, не давали ні їсти ні пити. Далі з’являється Кошут, 
питає, чи будуть хлопці приставати до них. Ті відповідають, 
мовляв, як дасте їсти, то будемо. Наступні рядки відбивають 
страх новобранця перед угорцями, які справді жорстоко кара-
ли селян за ухилення від мобілізації, військових повинностей:

Ой jaк же нас, побратиму, Кошут ізлапаjе,
Еj то то нас, товаришку, на мак порубаje! 15

До пісні ввійшло чимало народних стереотипів, формул-
кліше у змалюванні реалій солдатського життя та почувань. 

14 Франко І. Кошут і Кошутська війна. Житє і слово. 1894. Т. І. С. 468.
15 Там само. С. 469.
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Це й туга рекрута за матір’ю, уявна розмова з нею, мати мліє, 
почувши про відхід сина, ставлення до самої «лапанки», що 
нагадує ловлю курей. Як і в інших піснях цього типу, рекрут 
бесідує з «єдноралом» (генералом) про свою долю, хлопці пла-
чуть від туги й фізичних мук. Їм далекі інтереси цієї війни, 
чужі вояцька бравура і побут, вони служитимуть, аби було що 
їсти, та краще рідного дому для них немає нічого.

У багатьох варіантах збереглася найпопулярніша пісня 
про Кошута, її основні мотиви: наляканий революцією цісар 
просить допомоги в царя Миколи, прихід російського війська 
в Угорщину, облога і взяття Комарно, капітуляція угорців та 
втеча Кошута («Загадала Ниталія кісарика вбити») Твір нале-
жить до напівавторських творів, які ввійшли до репертуару 
народних співаків. Пісня написана коломийковим розміром, 
типовими народнопісенними зворотами передано переляк 
і переживання цісаря – він сидить і думку гадає, не хоче ні 
їсти, ні пити, «не приймає трунок», нервується, а  потому 
пише листа до москаля, муска (московського) царя з прохан-
ням допомоги: «іди на ратунок!».«Бо міні си збунтувала всьа 
моjа держава, – jик ти міні не поможеш, то буде неслава» 16. 
Переживання цісаря можуть посилюватися образом чорно-
го ворона – вісника смерті, зокрема в пісенному паралелізмі 
природа – людина: «Ой надлетів чорниj ворон / З за темного 
лугу, / А наш цісар маjи в серцю / Великуjу тугу» 17. Цар зго-
джується допомогти і далі хвалькувато каже, мовляв, до обіду 
він поб’є Венгерщину: «Та як зішлю на долину кінноту, піхо-
ту / То від рана до обіду зроблю з них болото». Гіперболічно 

16 Там само. С. 476.
17 Sztripszky  H. Kossuth Lajos a ruthén népköltészetben. Ethnographia. 1907. 

N 18. P. 245.
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передано й сили російської армії. Так, Москаль нагнав вій-
ська, як чорної храми, військ три мільйони (насправді 
200  тис.). Далі йдеться про облогу міста, «файного, ладно-
го міста» Комарно, яке міг розбити «лиш москаль Никола». 
В іншому варіанті побиття угорців асоціюється з селянськи-
ми заняттями: «Оj повіjав буjниj вітер jа з гору, jа з гору; То 
так вібив Москаль Веньґра, jак ціпом солому». Гумористичні 
нотки звучать у пісенному діалозі, де Кошут виявляє страх 
перед росіянами: «Кошут Лайош не жури ся, / Іди в корчму 
та напий ся. / А як ми ся не журити, / Прийде Маскаль, буде 
бити!» 18. Усталеним топосом українського фольклору є фор-
мула «Заплакали маленькії діти», що вживається для змалю-
ванням трагічної події, у даному випадку – обстріл Комарно. 
У варіантах уже плачуть «Кошутові діти». Сам Кошут може 
називатися Веньґром, старим венгром, його прізвище тут 
вживається в кличному відмінку, як зменшувальне тощо, 
що властиво українським народнопісенним звертанням: 
Кошуте, Кошутечку, Кошутенько, Кошутище. З плином часу 
твір актуалізується, події та персонажі змінюються, у  пісні 
долучаються все нові історичні особи тощо. У  часи Другої 
світової війни у пісні знаходимо Гітлера й Сталіна:

У зеленій полонині вітрик повіває
Сидить Гітлер за столиком думочку гадає.

Як зачали у Сталіна катюші гриміти
Напудився старий Гітлер й Гітлерові діти 19.

18 Франко І. Кошут і Кошутська війна. Житє і слово. 1894. Т. І. С. 306.
19 Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім.  М.  Т.  Риль-

ського НАН України (АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського). Арк. 178.
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До згадуваних історичних подій долучено згадки про пан-
щину, мрії про відміну якої селяни пов’язували з Кошутом. 
М. Драгоманов писав: «Видно, шчо прості люди всилувались 
оживити вірші, котрі напускали до них письменні j салдати, – 
оживити тим, шчо простим було наjцікавішче,  – спомином 
про паншчину j про справи господарські. До тих справ тільки 
j можна було причепити в простих украjінців думку про ца-
рьа, чи цісарьа, – без котроjі могли би j обіjтись ті украjінці, 
коли б було jіхні письменні льуде сами ліпше розуміли дер-
жавні j господарські справи та поjаснили j простим, шчо дльа 
них цісарь, чи царь зовсім не потрібні» 20. У більш сучасних 
записах Лайош Кошут є ліквідатором панщини: «Зібрав вій-
сько Кошут Лайош, став австрійців бити,  / Перестали наші 
люди панщину робити».

Інша популярна народна пісня, з численними варіантами, 
навпаки, сповнена співчуттям до Кошута, який змушений ті-
кати з країни:

Сидит Кошут, сидит
На высокой драбині,
Пише листы, пише,
По Угорськой Краині.

Ци на жалость, на жалость, 
Ци на вельки зармуток;
Шкода, Боже, шкода,
Сесь Кошутов вербунок!

20 Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880). 
Женева: Печатньа «работника» j «громади», 1881. С. 64–65.
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Кошуте, Кошуте!
На што нас вербуєшь?
Мало машь пінязи,
Чім нас выгодуєшь?

Шкода, Боже, шкода,
И Кошута самого,
Што вон утек, што утек,
Из орсагу своего! 21

Формула-звертання до Кошута є популярним loci 
communes рекрутських та вояцьких пісень, де новобранець 
провадить розмову з цісарем тощо, у  даному випадку він 
шукає відмовок від армії. Приміром, до цісаря промовляє 
вояк, що брав участь у турецьких війнах: «Цісарю-королю, 
нач тильо вербуєш? / Малу країну маш, чим нас вигодуєш?» 
Цісар відповідає наступними словами: «Та буду вас годова-
ти овсянов половов / Та буду вас одправляти мадярськов до-
рогов». Отже, вирази «цісарська дорога» вкупі з «вівсяною 
половою» стають символами поганого, тяжкого, насиль-
ницького.

В інших варіантах натрапляємо на продовження мотиву 
осиротілих Кошутових дітей, його сім’ї. Очевидно, це рецеп-
ції угорських творів про блукання Кошута, втрату ним бать-
ківщини, безпритульність на чужині тощо. Адже відомо, що 
вождь по революції назавжди залишився за межами краю, 
не в змозі повернутися додому, й вів там активну діяльність. 
Паралелі даної пісні в Угорщині невідомі: 

21 Головацкий Я. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Москва : Уни-
верситетская типография, 1878. Т. І–III. С. 132.
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На кошуцькіj горі червена застава,
Буде там висьіла Кошутова глава.
Кошуте, Кошуте…
…Кошутові дьіти, чого ви плачете?
Згубив Кошут шапку*, де ви jі знаjдете? 
Кошутова паньі ходит по жебраньу,
А Кошут добриj пан шиjе торби на ньую.
Кошутова паньі дуже зголодніла,
По кавалок хліба руку витьагала.
(запис. в Комарні, Руденького пов.  
від Федька Парухи М. Єндик) 22.

*то ніби коруну веньґерську, шчо крільом не зістав (прим. співака).

Як бачимо, ставлення до Кошута в піснях неоднозначне, 
чому є різні пояснення. Негативне ставлення українських 
селян до Кошута угорська дослідниця І. Кріза вважає наслід-
ком тогочасної російської пропаганди, що розповсюджува-
лася через лубкову літературу 23. Популярність Кошута серед 
українського селянства впала і в зв’язку з його непослідов-
ною національною політикою і тому втратою надій на по-
легшення його життя, «знесення панщини», як говориться 
в піснях.

Збереглися й прозові твори про угорську революцію Лайоша 
Кошута і тогочасні події, переважно пов’язані з Закарпаттям. 
Про самого Кошута як про справедливого і мудрого правителя 
побутували оповіді на мандрівні сюжети, часто притчового ха-
рактеру. Так, це переказ «Чому Кошутівці побирають пенсію», 

22 Франко І. Кошут і Кошутська війна. Житє і слово. 1894. Т. І. С. 466–467.
23 Кріза І. Угорська визвольна війна у фольклорі українців-русинів. Народна 

творчість та етнографія. 2006. № 4. С. 47. 
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де Кошут змушує Франца-Йосифа призначити пенсію воякам, 
які йому служили. Примітка оповідача, що двоє отримують 
гроші у Великім Березнім, надає оповіді правдоподібності. Де в 
чому переказ нагадує угорський твір «Хліб Кошута», де керів-
ники партії правого ухилу вмовляють бідніших представників 
лівого переходити на їх бік, вони матимуть вдосталь їсти-пи-
ти, на що один з них відповідає, мовляв, Кошут забезпечив їх 
хлібом на все життя.

Група творів розповідає про ліквідацію Кошутом панщини, 
що, вочевидь, є запозиченням з угорського фольклору. В укра-
їнській традиції ці твори набувають місцевої специфіки. У пе-
реказі «Легенда про Кошута» йдеться про те, що до Кошута ко-
жен мусив відробляти панщину сто днів у році. І орали людьми 
як кіньми. Коли прийшов Кошут, то він ліквідував панщину і 
зробив це хитро. Він запропонував панам волів, змучених ро-
ботою, заміняти тими, що ще не робили. Пани радісно при-
стали на це й підписали «письмо». Та далі вони збагнули, що 
Кошут обманув їх, бо під робочими волами він розумів народ, 
а під не робочими – панів. І хоча революція 1848–1849 років не 
зачепила Закарпаття, народні симпатії до Кошута як ліквіда-
тора панщини, сприяють прив’язці цього образу до локальних 
подій. Він, як і інші відомі правителі, має на власні побачи-
ти побут своїх підлеглих, особисто перевіряє скарги: «Люди 
скаржилися на своє тяжке життя. Даколи писали жалоби в 
Будапешт і Відень, у  міністерство. Кошут Лайош читав сесі 
жалоби й рішив піти помежи народ, аби своїми очима видіти 
його біду. Так він убрався у плаття простого чоловіка й пішов у 
Фогораш, де находився великий графський двор…» 24.

24 Чорі Ю. Хоч не рай, зате свій край: Легенди, перекази та оповідання про 
землю, небо, сонце… Ужгород : ІВА ПРОФІ, 2004. С. 77.
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Дійсні події про смерть Кошута на чужині та перенесення його 
праху в Угорщину, очевидно, дали поштовх до складання місце-
вого переказу «Кістки Кошута», де йдеться про те, що його таєм-
но поховали в дерев’яній церкві с. Дубрівки, аби тіло не знайшли 
чужинці. Згодом у село прибула угорська урядова комісія, та 
оскільки церква згоріла, шукати останки Кошута не стали, а взя-
ли лише трохи землі з того місця, де стояла церква. А кістки ли-
шилися лежати непорушними. І нібито лежать і досі 25. Більшість 
творів має локальну прив’язку, немало в них життєвої правди, ре-
альних подій, яким інколи дається суб’єктивне тлумачення. Так, 
у творі «Русини і мадярська революція» лаконічно, інформативно 
подано короткі відомості про події цього часу. У творі зустріча-
ються угорські та діалектні слова – нямеш (дворянин), банда – ор-
кестр, мадяр, товмач – перекладач, діалектизми айбо, лем, архаїз-
ми кміті тощо. У творі справді відбилася половинчаста політика 
австрійського уряду, який спершу пішов на поступки українцям-
русинам, однак з часом залишив їх на поталу угорській владі.

Кошутова революція називається «Кошутовою риберією», про 
неї йдеться у невеликому однойменному творі, де кошутівці били-
ся із студенцями (від назви Студений). Оповідь ведеться від імені 
останніх. Про Кошутову реберію в іншому селі – Воловім розпові-
дається в переказі «Война в році 1848», цю війну вів Кошут Лайош, 
тогочасний «мадярський вождь». У  селі 18  місяців стояли вій-
ська Кошута, яке «робило великі розбої и принуждало людей до 
Мадярщины, так званої Кошутової партії» 26. З двору брали корову 
чи теля. Далі йдеться про тяжке становище селян, голодування, 

25 Там само. С. 110.
26 Народні оповіданя про давнину: история Подкарпатскої Руси в перека-

зах  / упоряд. К.  Заклинскій  ; зобрали ученики Береговскої гимназії. Пряшев  : 
Печатня св. Николая, 1925. С. 118.
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дорожнечу, мандрівки в пошуках хліба до Львова, Стрия, Коломиї, 
де теж було не краще. В українському фольклорі є перекази про 
поразку визвольної війни та втечу Кошута та його соратників, на 
Закарпатті це пов’язується з місцевими умовами. Тут існує багато 
легенд про замкові колодязі, які грали велику роль у час облог. 

Фольклор Закарпаття є цінним джерелом історії та культури 
регіону, доповнюючи письмові джерела, він відбив ставлення 
широких народних мас до тої чи іншої події, дав їй свою оцінку 
та інтерпретацію, часто відмінну від офіційної. Народна тра-
диція українців-русинів зберегла чимало угорських мотивів, 
починаючи від часу приходу угорців до Карпат, їх стосунків 
з князями Київської та Галицької Русі. Народ зберіг і спомини 
про проживання в спільній державі, своїх та чужих панів, то-
гочасні закони й звичаї, боротьбу проти іноземних загарбни-
ків тощо. Чимало казок, переказів та анекдотів побутувало про 
відомого правителя середньовіччя угорського короля Матяша 
Корвіна. Немало творів присвячено антифеодальним та анти-
габсбургсбьким повстанням, їх колізіям, народним поглядам 
на самих угорських вождів та героїв, серед них найпопулярні-
шими були Ференц Ракоці ІІ та Лайош Кошут, які очолювали 
повстання проти австрійського панування і в народній тра-
диції діяли як народні герої-визволителі від національного і 
соціального гноблення, набирали ідеалізованих рис. З часом у 
фольклорних творах відбувається перестановка часу та про-
стору, одні історичні персонажі та локуси заміщуються інши-
ми, актуалізуються, націоналізуються. Побутує чимало топо-
німічних переказів з угорською тематикою, назви місцевостей 
можуть бути дериватами угорських слів. З бігом часу події та 
персонажі усних оповідей затираються в людській пам’яті, 
тому можуть змішуватися, змінюватися, осучаснюватися, при-
стосовуючись до нових реалій життя.
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2.2. СЛАВІСТИЧНА ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
В УКРАЇНІ І СЕРБІЇ: СУЧАСНІ 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МІЖЕТНІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Славістична фольклористика, зокрема південнослов’янська, 
перебуває у центрі уваги української славістики на сучасно-
му етапі її розвитку, що пов’язано з увагою до нематеріальної 
культурної спадщини як чинника національної ідентичності 
в умовах глобалізації, а також визначається міждисциплінар-
ним характером наукових досліджень у контексті сучасної 
європейської гуманітаристики та екології культури в цілому. 
Питання теорії і методології сьогодні виходять на передній 
план у фольклористиці. Зміщення інтересу з зовнішнього боку 
на внутрішні явища, що відбулося в кінці ХХ  – на початку 
ХХІ ст., пов’язано, зокрема, з удосконаленням методів дослі-
дження, що, загалом, визначило характер сучасного етапу роз-
витку фольклористики. У  міждисциплінарних дослідженнях 
широко використовуються методи структурної лінгвістики, 
лінгвістичної географії, теорії комунікації, структурної антро-
пології тощо, попри те, що в ґрунтовних працях у центрі семі-
отичних вивчень завжди перебуває текст, незалежно від того, 
якими знаковими засобами він виражений. Феміністичний 
аспект етнології та фольклористики, який традиційно базу-
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вався на етнорегіональних дослідженнях та був пов’язаний із 
науковим доробком відомих дослідниць народної культури, 
сьогодні отримує новий імпульс завдяки працям європейської 
феміністичної антропологічної критики. Потреба «жіночої 
перспективи» у славістиці виникла також завдяки орієнтації 
на нові моделі дослідної парадигми, пов’язаної з введенням 
і обґрунтуванням категорії роду як чинника ідентичності у 
межах «жіночої субкультури», що особливо увиразнилося у 
дослідженнях 90-х років ХХ ст., присвячених етнографії війни, 
проблемам віктимізації та насилля. Зараз під феміністичним 
розмежуванням етноантропології та етнографії як «чоловічо-
го» та «жіночого» тексту розуміється виокремлення інтерпре-
тації та опису, або спрямування на опис універсального та/або 
партикулярного (конкретного) знання. У науці відтак відбувся 
певний теоретичний «зсув», оскільки увага зосереджується на 
найбільш «непоказових» для етносу – «негероїчних» проявах 
культури, пов’язаних із жіночим авторством, і що відповідно 
моделює інтерпретативні дослідні стратегії. Враховуючи всі ці 
чинники, можна стверджувати, що сучасний період стає якісно 
новим, порівняно із попередніми, етапом у розвитку фолькло-
ристики та етнології, що засвідчив останній ХVІ Міжнародний 
конгрес славістів (Белград, Сербія, 2018 р.). 

Серед найактуальніших завдань, зокрема, різноманітні пи-
тання вивчення народної культури – регіональної та локальної 
ідентичності, традиції виконавства, нових трансформаційних 
моделей фольклорного дискурсу тощо. Пошуки національної 
ідентичності, що стають лейтмотивом сучасних культурно-ан-
тропологічних та етнофольклорних досліджень, визначають 
актуальність тих аспектів української та сербської славістич-
ної народознавчої науки, які звернуті на всебічне вивчення 
проблем національної самобутності та етнічної ідентичності 
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як на теоретико-методологічному, так і на практичному, сус-
пільно-культурному рівні із залученням широкого європей-
ського наукового досвіду.

Актуальною проблемою стає проблема етнокультурного 
пограниччя, у дослідженні якої важливим є комплексний, між-
дисциплінарний аналіз багатоаспектного явища як предмета 
етнологічного, фольклористичного, соціального та культуро-
логічного вивчення міжетнічних зв’язків. Визначення поняття 
«культурне пограниччя» дає, зокрема Р. Ф. Кирчів: «Утворення 
формацій, що виникають на територіальному суміжжі, на сти-
ках різних етносів й на ґрунті історичного процесу зв’язків, 
взаємодії і взаємовпливів їхніх культур, передусім на тради-
ційному рівні»  1. Проблеми етнокультурної інтерференції є, 
відтак, одним з аспектів проблеми, що має прояви як в межах 
української етнічної території, так і сербської. Етнокультурні 
межі мовних діалектів знаходять підтвердження в існуванні 
«широкого поясу» явищ етнокультури, що знаходить виражен-
ня як на мовному плані, так і у сфері матеріальної та духовної 
культури  2. Характер дифузності етнокультурного поля мож-
на простежити, звернувшись до питання взаємодій етнічних 
традицій, зокрема слов’яно-неслов’янського порубіжжя, зо-
крема в умовах слов’янської «острівної» традиції, що має свою 
специфіку вираження історичного та міфологічного простору 
(у мові, фольклорі, традиційній культурі тощо). Досліджуючи 
питання міжетнічних зв’язків, зокрема міжкультурної та між-
етнічної взаємодії, порушуємо проблеми самоідентифікації, 

1 Кирчів  Р. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. 
Львів, 2013. С.16.

2 Колесник  В. Диагностирующие черты южных болгарских говоров 
(к вопросу о диалектных и этнокультурных границах). Діалекти в синхронії та 
діахронії: Загальнослов’янський контекст. Київ, 2014. С. 254.
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а також мовних та культурних запозичень у певній локальній 
традиції (виходячи з конкретного матеріалу), що визначає 
одну з найважливіших проблем етнорегіоналістики  – про-
блему етнокультурної варіативності, а  також безпосередньо 
торкається питань методики польової роботи на пограничних 
територіях та у поліетнічних зонах.

У межах проблематики етнокультури порубіжжя серед 
основних напрямів аналізу можна виокремити вивчення про-
цесів культурно-мовних контактів та явищ етнофольклорної 
інтерференції, зумовлених станом неоднорідності комуніка-
тивної спільноти у певних локальних традиціях або окремих 
регіонах. Водночас поняття культурного та мовного контакту 
тісно пов’язане із поняттям кордону. Складовими цього понят-
тя є три взаємозумовлені елементи: географічний, або терито-
ріальний, а також мовний та культурний. Кордон, за визначен-
ням лінгвістів, – це явище передусім культурного характеру, де 
стикаються елементи настільки відмінні між собою, що вони 
сприймаються як чужі. Пропонуючи розмежовувати поняття 
зовнішнього та внутрішнього кордону, науковці залучають си-
нонімічні терміни – пограниччя, або порубіжжя, які знаходять 
свій прояв також на рівні категоріального апарату. 

На відміну від ‘boundary’  – «лінії», яка може бути також і 
символічною, контекстуально зумовленою, гнучкою, як про 
це писав Фредерик Барт, термін ‘border’  – «кордон», «межа», 
«грань», але також «край», «облямівка», «бордюр», слід ро-
зуміти як «зону», «смугу», тобто «порубіжжя», що особливо 
унаочнюється у похідному терміні ‘borderland’ «прикордонна 
область». За статистикою Європейського Союзу, населення у 
таких регіонах складає приблизно 10 % від загальної кількості, 
і саме мешканці порубіжжя надають йому «свого власного ба-
чення». Для таких областей, найбільш «емоційно обтяжених» 
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символічними місцями, із відчутним впливом традиційних та 
міфологічних значень та уявлень, характерним є, на думку ба-
гатьох, інтенсивне політичне та культурне взаємопроникнен-
ня та взаємодія, навіть тоді, коли ці зони унаслідок конфліктів 
стають «мертвими» або «замороженими» (у цьому разі йдеться 
про кордон у значенні ‘boundary’). 

Приклад такого «кордону» аналізує у статті «Мостар: 
Кордон, межа, групові інтереси» Криштоф Гоштоні з універ-
ситету Берліна, розглядаючи ситуацію у Мостарі (Боснія і 
Герцеговина), де питання вирішення конфлікту стає синоні-
мом розв’язання проблеми кордону  3. Унаслідок військових 
дій 1992–1994 років ХХ ст. та відповідних міжнародних угод 
місто Мостар  – столицю Герцеговини, що належить до пів-
денно-західної частини Республіки Боснія і Герцеговина, було 
розділено вздовж ріки Неретва на дві частини  – східну (му-
сульмансько-боснійську) та західну (хорватську) як окремі ад-
міністративні одиниці, які контролюють різні сили,  – з  боку 
міжнародних організацій, а також з боку Загреба або Сараєва. 
Попри визнаний статус міста у межах Боснії і Герцеговини, 
фактично його поділено між двома державами – західна части-
на, переважно з етнічними хорватами (77 %), проголошена як 
«Герцег-Босна» і пов’язана з Хорватією, а східна, де більшість 
становлять мусульмани, з Боснією і Герцеговиною. Кожна час-
тина міста має власну валюту (куна у західній і динар у схід-
ній), законодавчу базу відповідно до хорватського чи босній-
сько-герцеговинського законодавства, систему політичних 
партій тощо. Реальний кордон підтримується і на символічно-
му рівні – хорватська державна символіка червоно-білої «ша-

3 Gosztonyi  K. Mostar: Borders, Boundaries, Interest Groups. Europæa. 1996. 
II-1. P. 49.
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хівниці», імена хорватських героїв у назвах спортивних клубів 
тощо у західній частині, натомість у східній – символ «Старого 
мосту» через Неретву, зруйнованого під час війни між хорва-
тами і мусульманами у 1993 році (символ присутній, зокрема, 
на грошовій купюрі в 100 динарів, у назвах кафе і барів, у назві 
популярного журналу тощо). Місто, зазнавши значних демо-
графічних змін (дані 1991 р. свідчать про більшість мусульман-
ського населення та найвищий рівень тут міжетнічних шлюбів 
порівняно із іншими регіонами колишньої Югославії), сьогод-
ні налічує до 50–60 % біженців, а відсоток корінних мешкан-
ців впав до 20 % порівняно із довоєнним станом. Аналіз полі-
тичної, демографічної та економічної ситуації дає можливість 
авторці статті дійти висновку щодо витоків, або «тла» виник-
нення локального конфлікту у Мостарі (і загалом військових 
конфліктів у екс-Югославії), ставлячи під сумнів твердження 
стосовно націоналізму, основаного на етнічності, як причини 
основного концепту ворожнечі 4, визначивши натомість осно-
вними категоріями концепту такі чинники, як преференція, 
примус та уявлення. Ідентичність міського населення Боснії, 
яке традиційно ставилося до селян як до селюків (seljaci, серб.), 
є не стільки етнічним (міста з переважно мусульманським на-
селенням, села з хорватським), скільки соціально-історичним 
та культурно-конфесійним явищем, а також пов’язаних із ним 
уявлень та міфологем, що надають кожній зі сторін «хороші» 
або «погані» риси. Водночас сьогодні можна спостерігати, по-
при значно обмежені контакти населення, поодинокі випадки 
відчуття та демонстрації символічної єдності, коли, напри-
клад, молоді дівчата у західній – хорватській – частині міста 
говорять, що їхня мова є «мостарською», а не хорватською, і це 

4 Gosztonyi K. Mostar: Borders… P. 57.
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дає надію на повернення до порозуміння. Отже, мова як «са-
модостатня субстанція» і культурний продукт тривалого між-
етнічного співжиття на пограниччі / суміжжі, виявляє «дуже 
характерне явище», коли в умовах конфліктів продовжують 
функціонувати етнокультурні контакти і взаємовпливи. 

Обговорення проблеми глобалізації триває вже не один 
рік. Що це – розчинення національного, специфічного, інди-
відуального або ж інтеграція, як необхідне об’єднання елемен-
тів справедливої планетарної системи? До якої міри можна 
пов’язати поняття «глобалізація» і «діалог культур», чи можна 
розуміти їх як систему мислення та існування? Науковці од-
ностайні у тому, що глобалізація є явищем об’єктивним, яке 
висуває на передній план питання про збереження культури 
кожного народу в сучасному світі.

2008  року на ХІV  Міжнародному з’їзді славістів у Охриді 
(Македонія) у зверненні Голови організаційного комітету ака-
деміка М. Гюрчинова зазначалося, що «глобалізація розвинула 
планетарну інтеграцію, але, з іншого боку, ми бачимо, що по-
глиблюються відмінності між цивілізаціями, народами і дер-
жавами. Світові все частіше загрожують непередбачені кри-
зи, війни, конфлікти, руйнації» 5. Саме в цих умовах, йшлося 
далі, зростає значення славістики як науки, предметом якої є 
слов’янство, що «посідає виключні автохтонні цінності», яких 
потребує сучасний світ. Ідентичність слов’янства є «діалогіч-
ною, багатошаровою, поліфонічною» складовою європейської 
та світової ідентичності, і як така вимагає від дослідників «на-
близитися до нової ідентичності славістичної науки», яка здат-
на завдяки своїй духовній енергії та творчому характеру пере-
пинити рух сучасному моральному дефіциту. 

5 Славистика. 2009. № 13. С. 549.
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По суті, автентичність та авторитет традиції, а  тим самим 
і простір її легітимізації у сучасних умовах, пов’язуються не з 
питанням існування якихось уявних традиційних спільнот або 
ревіталізацією архаїчних рис культури, а з проблемою менталь-
ності і тим спектром культурних значень, якими окреслюють-
ся події сучасного життя. Ці чинники обумовлюються певною 
культурною традицією, але водночас і самі впливають на су-
часні соціо-культурні моделі. У  такому контексті глобальні та 
локальні явища не суперечать, а  доповнюють одне одного як 
взаємопов’язані сфери людської діяльності. Цікавим є порів-
няння взаємодоповнення понять «глобального» та «локально-
го» із технікою «бріколажу», яка охоплює імітацію, цитування та 
комбінування певних рис та елементів. Тим самим з’являється 
можливість поєднання, з одного боку локального, етнічного або 
національного ентитету, виразником якого є певна фольклор-
на традиція, а з іншого – ідентичності глобальної культури як 
«транснаціональної» 6. На Дриновських читаннях, які відбулися 
у Харкові 2007 року, цю проблему порушив О. Пригарін у своїй 
доповіді «Болгари України і постмодерн: нотатки на полях гло-
балізації», розглянувши основні тенденції сучасного розвитку 
болгарської спільноти України. Зокрема, він порушив питання 
про розширення варіацій культурно-суспільних практик і, як 
наслідок, активне паралельне залучення українських болгар до 
загальних та локальних процесів – явище так званої «глокаліза-
ції». На тих же читаннях В. Колесник за матеріалами багаторіч-
них діалектологічних досліджень продемонстровала процеси 
дебалканізації та трансформації болгарських говорів діаспори, 
що дало їй підставу звернутися до етнологів і фольклористів із 

6 Петковска  А. Некои социолошки аспекти на фолклорот. Македонски 
фолклор. Скопjе, 2001. Бр. 58–59. С. 248.
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пропозицією зробити свої фахові коментарі до зникнення з обі-
гу або, навпаки, сталості балканських елементів-архетипів серед 
різних субетнічних та локальних груп болгар України 7. 

Цю тему продовжено статтею Е. Анастасової (Софія) «Пост-
радянський фольклор і ідентичність у Бессарабії», у  якій по-
рушено проблему локальної ідентичності в сучасних умовах 
транзиції. У рамках проекту болгарського фонду з дослідження 
культурної взаємодії та експедиції кафедри археології та етно-
логії Одеського державного університету авторка на матеріалі 
власних спостережень (1999–2005) проаналізувала проблему на 
прикладі с. Мирне Одеської області, у якому проживають 70 % 
старовірів. Намагаючись дати відповідь на питання, як «відбу-
вається розвиток етнічного та релігійного самоусвідомлення 
в мультиетнічних поселеннях Бессарабії», як «співвідносяться 
традиційна культура, соціалістична спадщина та політика нової 
української держави в побуті та наративах місцевого населен-
ня», вона проаналізувала притаманні регіону процеси етнічної 
консолідації, які знаходять вираження в етнонімі бесарабці та 
опозиції Бессарабія – не є Україна. Для вербальних наративів, 
які авторка вважає «пост-радянським фольклором», характер-
на певна міфологізація минулого із домінуванням концептів 
«хазяїна» та «порядку». Цікава і проблемна стаття водночас ви-
кликає певні застереження, актуальні також з погляду існуван-
ня подібних процесів в інших регіонах. З огляду на це, на нашу 
думку, навряд чи коректно стверджувати, що Україна «прово-
дить агресивну національну кампанію», і не враховувати вплив 
інших чинників, зокрема російських ЗМІ  на півдні України, 

7 Страшнюк  С., Пригарін  О., Домановський  А. Російсько-турецька війна 
1877–1878  рр. та історична доля болгарського народу: Дриновські читання у 
Харкові. Дриновський збірник. Харків ; Софія, 2009. Т. ІІІ. С. 464.
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на формування світоглядних стереотипів. Авторка, можливо, 
умисно, оминула увагою досвід української науки з проблеми 
ідентичності, широко залучивши натомість сучасні європейські 
дослідження, загостривши тим самим проблему і представивши 
«погляд зі сторони» 8. 

Отже, культурна інтеграція та етносоціальна диференціація – 
дві діаметрально протилежні тенденції знаходять втілення у сла-
вістичних етнофольклорних та етнокультурних дослідженнях 
сьогодення. На європейському континенті, де існують три осно-
вні центри культури – німецький, романський і слов’янський, 
кожний із яких позначається ідентичністю власної культурної 
традиції, разом із тим останній є найчисельніший, взаємопова-
га до культурної «інакшості» є надзвичайно важливою. У різні 
часи ідея слов’янської спільноти ставала предметом політич-
них спекуляцій. Зокрема, починаючи з кінця ХХ – на початку 
ХХІ  ст., офіційний домінуючий наратив подавав Балкани як 
світ «периферійний» та «маргінальний», із  усіма негативними 
атрибутами, що випливають із такого визначення. Особливу 
увагу привертають сьогодні дослідження «балканського мен-
талітету», які вводять термін «Homo Balcanicus» на позначення 
певного, відмінного від європейського, психоментального типу. 
Гетероморфність, що знаходить втілення на рівні етнічному, 
культурному, релігійному, естетичному, мовному тощо, вважа-
ють «диференціальною ознакою Балкан» 9. Натомість саме ідея 

8 Анастасова  Е. Постсоветский фольклор и идентичность в Бессарабии. 
Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика: у част 
академика Светлане Толстој / уред. П. Пипер, Љ. Раденковић. Београд : САНУ, 
Одељење језика и књижевности, 2008. С. 26.

9 Ќулавкова К. Балканскиот модел на свет. Балканска слика на светот: Зб. 
од Меѓународната научна работилница одржана во Скопје на 5–6  декември 
2005 година. Скопје, 2006. С. 33, 36.
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європейської співпраці сьогодні здатна об’єднати країни кон-
тиненту, і саме тому в етнокультурному сенсі ідея слов’янської 
спільноти має широкі перспективи. Тут варто навести пробле-
му, особливо важливу для Південно-Східної Європи, винесену 
кілька років тому для обговорення на міжнародній науковій 
конференції в Інституті історії Македонської академії наук і 
мистецтв – «Балкани у цивілізаційному концепті Європи», а та-
кож міжнародний культурологічний проект «Інтерпретації», 
за результатами якого 2009 року було видано збірник «Чорний 
Араб як фігура пам’яті» («The Black Arab as a Figure of Memory»). 
Проект, фінансово підтриманий ЮНЕСКО, мав європейське 
значення і був присвячений аналізу універсального архетипу 
Чорного Араба як глобальної фігури культурного тексту – міфо-
логічної, історичної, обрядової, епічної тощо, з позицій етнопо-
етики, теорії літератури, герменевтики та культурології. Аналіз 
показав, що образ Чорного Араба представлений у різних шарах 
культурної спадщини слов’янських та неслов’янських народів, 
головним чином регіону Балкан та басейну Середземного моря, 
а  історично сягає періодів неолітичного та елліністичного пе-
ріодів розвитку цивілізації. Сьогодні такі «фігури пам’яті», під-
креслила у вступній статті керівник проекту і упорядник збір-
ника академік К. Кулавкова, зберігають «семантичний субстрат» 
і представляють синтез попереднього дискурсу, передусім в 
плані протиставлення свій/чужий, тим самим висувають питан-
ня універсальності та локальності певної традиції 10, а зрештою 
підтримують ідею цивілізаційного діалогу та можливостей між-
культурного обміну. 

10 Kulavkova  K. From a Black God to a Black Arab: different mythical and 
historical actualizations of the universal matrix of Black. The Black Arab as a Figure 
of Memory : Interpretation. European Research project for Poetics and Hermeneutics. 
Skopje, 2009. Vol. 3. P. 26.
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Сучасні інтегративні процеси висувають до компаративних 
досліджень, зокрема славістичних, вимоги послідовно дотриму-
ватися засад як національного, так і міжнаціонального підходу. 
Проте в умовах світової глобалізації і дезінтеграції слов’янської 
спільноти виникає цілком реальна небезпека самого існування 
славістики як комплексу наукових дисциплін, що вивчають жит-
тя слов’янських народів, і до якого, як відомо, належать лінгвіс-
тика, літературознавство, фольклористика і етнологія, історія 
мистецтва, історія і культурологія слов’янських народів, – тобто 
ті сфери знання, у яких знайшли «найглибше вираження тради-
ційні зв’язки слов’янських народів та етнонаціональні риси їх 
розвитку» 11. На противагу попередньому політичному та ідеоло-
гічному догматизмові переважна увага зосереджувалася на окре-
мих дисциплінах, а також внеску національних шкіл у розвиток 
славістичних досліджень, що дало значний імпульс для розгор-
тання таких напрямків, як україністика, полоністика, богемістика 
і т. д., а також дало змогу презентувати значення для славістич-
них досліджень таких наукових центрів Європи, як Відень, Грац, 
Будапешт тощо. Разом з тим, певне перенесення уваги на наці-
ональні особливості без урахування загальних тенденцій стало 
причиною того, що, наприклад, свого часу міжнародний проект 
«Історії славістики», над яким працював у 80-х роках ХХ ст. югос-
лавський комітет славістів, не був реалізований. Теза, що виключ-
но національний підхід може блокувати славістичні наукові роз-
робки, які мають загальне значення для всіх слов’янських культур, 
не відкидає, зрозуміло, необхідність всебічного розгляду явища у 
кожній окремій етнічній традиції та національній культурі, що є 

11 Прокофьева  Н. Международная комиссия по истории славистики. 
Славяноведение и балканистика за рубежом. Сборник статей и материалов. 
Москва : Наука, 1980. С. 39.
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основою наукового порівняльного аналізу. Подібні явища, треба 
зазначити, спостерігаються не лише в славістиці. Цілком виправ-
даною видається паралель із монографією естонського автора 
У. Валка «Чорний джентльмен: маніфестації диявола в естонській 
народній релігії» (Ü. Valk. «The Black Gentleman, Manifestations of 
the Devil in Estonian Folk Religion», Helsinki 2001), у якій автор, за 
визначенням критики, «акцентує політичну ауру» матеріалу, на-
магаючись пов’язати Естонію із Західною Європою, розглядаючи 
фольклорний образ і візуальні маніфестації чорта у західноєвро-
пейському та християнсько-культурному контексті, залишаючи 
поза увагою угро-фінську та слов’янську традицію, – саме ті, які 
відкривають «міфічний контекст» персонажа наративів 12.

У зв’язку з компаративним аспектом славістики та її актуаль-
ними завданнями, зокрема щодо південнослов’янської фоль-
клористики, цікавими, проте не однозначними, є  пропозиції, 
висунуті не так давно відомим словацьким компаративістом 
Д.  Джуришиним. Вважаючи, що славістика перебуває зараз 
у серйозній кризі саме через брак сучасного матеріалу і літе-
ратурознавчих напрямів, дослідник вводить поняття «інтер-
літерарного центризму»  13, пов’язаного з «євроцентризмом», 
наголошуючи на значенні географічного чинника у сучасних 
диференційно-інтегративних процесах на противагу етнічному. 
У  своїх методологічних зауваженнях Д.  Джуришин зазначив, 
що «інтерлітерарний центризм» несе широке інтегративне зна-
чення, надаючи можливість аналізу інтерлітерарності у світово-
му контексті. Виокремлюючи інтерлітерарні центризми балкан-
ських літератур, середньоєвропейських та східноєвропейських 

12 Narodna umjetnost, 2003. P. 214–216.
13 Đurišin  D. O  interliterarnom centrizmu Balkanskih književnosti. Зборник 

Матице Српске за славистику. Нови Сад, 1994. № 46–47. С. 179.
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літератур, куди, крім слов’янських, належать й неслов’янські 
культурні традиції, його погляди натомість розмивають саме 
поняття славістичної – слов’янської – спільноти. Намагання ав-
тора запровадити нові методологічні принципи пов’язується з 
тим, що, на його думку, славістика сьогодні стає все більше істо-
ричною, ніж сучасною наукою, а це, своєю чергою, є наслідком 
«ослаблення співжиття слов’янських культур і, тим самим, їхніх 
літератур». Показовим став факт відсутності славістичного дис-
курсу у нещодавній транснаціональній концептуалізації літера-
тури Центрально-Східної Європи у чотиритомній «History of the 
Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures 
in the 19th and 20th centuries (Eds. M. CornisPope and J. Neubauer, 
2004–2010)», котра є частиною видання «A Comparative History 
of Literatures in European Languages» (CHLEL). Про відсутність у 
згаданому виданні славістичного дискурсу та загрозу трансна-
ціонального підходу як одного із напрямів розвитку сучасних 
компаративних досліджень, пов’язаного з розмиванням тради-
ційних визначень національних літератур, зокрема, як мисте-
цтва слова, що спричинено ідеологічною настановою створення 
регіону Центрально-Східної Європи, де слов’янські літератури 
«символічно позбудуться свого слов’янства та віддаляться одна 
від одної, а  їхні спільні мовні та культурні традиційні зв’язки 
втратять сенс» 14, йшлося на ХVІ Міжнародному з’їзді славістів 
(Белград, 2018 р.). 

Без сумніву, славістика, особливо після низки дискусій 
останніх років, вимагає методологічного оновлення, але вод-

14 Николич  Н. Понятие литературы Восточно-Центральной Европы и 
славистика. Резюме. Српска славистика. Колективна монографија. Радови 
српске делегације на ХVІ међународном конгресу слависта. Т.  ІІ. Књижевност, 
културва, фолклор, питања славистике / главни и одговори урядник Проф. др. 
Л. Бајиħ. Београд, 2018. С. 262. 
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ночас засвідчує необхідність посилення саме «етнічних» дослі-
джень. Як наголошував відомий сербський літературознавець 
М.  Сибінович, будь-які факти національної культури можна 
об’єктивно описати та оцінити, лише зіставивши їх із відповід-
ними явищами в інших слов’янських культурах 15. 

На цьому, зокрема, було наголошено на двох міжнарод-
них конференціях зі славістичної фольклористики (2006 
та 2011  рр.), організованих Інститутом балканознавства 
Сербської академії наук і мистецтв, ініціатором яких був ко-
лишній голова Комісії з фольклору при Міжнародному ко-
мітеті славістів, член-кореспондент САНМ Л.  Раденович. 
Науковець, зокрема, підкреслив, що «нова фольклористика», 
відходячи від перспективи «народу» і «традиційної моделі 
світу», усе більше наближається до соціології і вводить пер-
спективу «людини як особистості у сучасному суспільстві». 
Попри нові напрями досліджень нагальним завданням, осо-
бливо в умовах глобалізації, залишається «захист фольклор-
ної спадщини як важливого елемента національної ідентич-
ності», зокрема, слов’янських народів 16. 

Безумовно, найвиразнішим виявом ентитету сербської ет-
нокультурної традиції є сербський героїчний епос, а народ-
ний співець усних епічних пісень є носієм колективної пам’яті 
у контексті розвитку національної самосвідомості. Науковці 
неодноразово наголошували на значенні сербських народних 
пісень, зокрема епосу, на базі якого В. Караджич створив за-
гальнонародну мову. Мова, покладена Караджичем в основу 

15 Сибиновић  М. Перспективе савремене славистике. Зборник Матице 
Српске за славистику. Нови Сад, 1994. № 46–47. С. 11.

16 Раденковић Љ. Поглед на словенску фольклористику. Словенски фолклор 
и фолклористика. Београд, 2008. С. 10–11.
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сербської літературної мови, не стільки є герцеговинським 
діалектом, скільки опрацьоване ним поетичне койне серб-
ських народних пісень  17. На прикладі Тешана Подруговича 
Вук Караджич заснував концепт ідеального співця-оповідача 
фольклору, виконавця фольклору у супроводі гусел, із яки-
ми традиція романтизму пов’язувала процеси національ-
ного становлення. Якщо у минулому народний гусляр мав 
роль майже міфічного співця, який зберігав історико-епічну 
пам’ять спільноти, то сьогодні дослідники зазначають, що 
зміна етнокультурної позиції епічного співця у сучасному 
суспільстві відбивається у свідомому витисненні виконав-
ської практики на народному музичному інструменті на пе-
риферію суспільних подій 18. 

Водночас непоодинокими є приклади зловживання сим-
волічним значенням цього народного музичного інстру-
мента, який традиційно завжди був втіленням легітимності 
народної влади на Балканах, а  сьогодні його нерідко вико-
ристовують у прагматичних цілях різні політичні партії, які 
намагаються виступати від «імені народу». Коли йдеться про 
сучасну епічну поезію, гуслі навмисно намагаються подати як 
«символ» поділу етнічних спільнот на території колишньої 
Югославії, синонім двох «несумісних систем цінностей», про-
тиставивши православних, яких уособлюють із гуслами, му-
сульманам і католикам, для яких притаманний тамбур. Крім 
цього, у  Сербії та Чорногорії, яку називають «колискою» 
сербської епічної традиції, гуслі сьогодні стають чинником 

17 Дмитриев  П.  А. И.  И.  Срезневский и Вук Караджич. Взаимосвязи 
славянских литератур : сб. статей. Изд-во ЛГУ, 1966. С. 74.

18 Сувајџић Б. Певач и културни идентитет. Књижевност и култура / Научни 
састанак слависта у Вукове дане. Београд, 2010. Књ. 39/2. С. 101.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



141

Микитенко Оксана. Славістична фольклористика в Україні і Сербії...

штучного роз’єднання європейських та традиційних ціннос-
тей. Вважаючи гуслі атрибутом традиційного ладу, у  Сербії 
автохтонним музичним інструментом намагаються предста-
вити трубу, натомість у Чорногорії також обирають тамбур 19. 
Звертаючи увагу на ці актуальні питання, сербські науковці 
наголошують, що, попри зміну суспільно-культурного серед-
овища, «існує потреба в усному епічному слові, яке лежить 
в основі сербської національної та культурної ідентичності», 
а  усна епічна традиція, яка історично відіграла вирішальне 
значення у визначенні сербської культурної ідентичності, за-
лишається живою і яскравою. 

Чимало наукових програм у Сербії проводять за підтримки 
міжнародних фондів, зокрема Австрійського фонду розвитку 
наукових досліджень, зокрема проект «Приховані меншини в 
межах Центральної та Південної Європи». Подібні програми 
спрямовано на всебічний аналіз культурної спадщини (зокрема 
нематеріальної), а також культури повсякдення, ідентичності та 
інтегративних стратегій, як у середовищі історичної діаспори, 
так і серед сучасних мігрантів, які в умовах Європи нерідко за-
лишаються у межах так званих «прихованих» спільнот – «малих 
етнічних або етнографічних груп, які формально не визнані як 
меншини у державах, де мешкають» 20. Одна з дослідниць – Таня 
Петрович, робота якої «Етнолінгвістичні та соціолінгвістичні 
дослідження біженців у поліетнічних спільнотах на Балканах» 
виконана під керівництвом д-ра Біляни Сикимич та була при-
свячена сербам у Білій Країні, південній області Словенії, за-

19 Големовић Д. Пјевање уз гусле. Београд, 2008. С. 52–53.
20 Сикимиħ  Б. Скривене мањине. Скривене мањине на Балкану  / ур. 

Б. Сикимиħ. Београд : САНУ, Балканолошки институт, посебна издања 82, 2004. 
С. 7–8.
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свідчила низьку етнолінгвістичну вітальність та процес заміни 
мови, коли сербський мовний ідіом віддає функції та сфери ко-
мунікації словенському ідіому. Основні характеристики мовної 
практики сербів у Білій Країні типові для тих, хто належить до 
спільнот, де відбувається процес заміни або витіснення мови. 
Це альтернація кодів (переключення кодів, їх змішування, про-
цеси інтерференції на рівні лексики), нестабільність інгерентної 
(вродженої, притаманної) норми тощо. Відтак заміна мови  – 
процес, що виникає внаслідок тенденції відношення між ло-
кальною та національною ідентичністю. 

В умовах європейської транскордонної мобільності і, зо-
крема її балканської моделі, нового значення набувають такі 
поняття, як «етнічна традиція» та «ідентичність» ери «глокалі-
зації». Постає питання, якими маркерами позначається етніч-
на культура і якими символами – реальними чи конструйова-
ними – окреслюється автентична традиція. На думку дослід-
ників, етнічна ідентичність, що визначається як відношення 
до подібного чи відмінного та є результатом розмежування 
культурних єдностей  – процесом, що відбувається постійно, 
як раніше, так і тепер, дає підстави розуміти традицію саме як 
інтерпретацію культурного минулого, і  з цих позицій варто 
розглядати діяльність нових діаспор та формувати політику 
стосовно нових мігрантів. 

Нового значення набуває сьогодні проблема визначення 
поняття «меншина». На теренах Східної та Південно-Східної 
Європи проживає, як зазначається, близько 40 млн. людей, які 
вважають приналежними до малих етнічних груп. Питання 
ідентифікації і дефініції поняття «етнічна меншина» є над-
звичайно складним, як через велику кількість критеріїв, які 
можуть його визначати, так і через різнорідність самих груп, 
які входять до цієї категорії. Основною проблемою є визна-
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чення загальних рис, на підставі яких можна було би охопити 
усі спільноти. Одна з основних полягає у різному правовому 
статусі меншин. Якщо певні визнані у статусі меншини, що 
має на увазі і відповідний ступінь інституційної підтримки 
в таких галузях, як навчання та культурні запити, інші та-
кого статусу не мають. Усвідомлення належності до групи і 
того, що вони відрізняються від більшості, мають також і ті 
меншини, що політично не є активними та не прагнуть як 
група бути присутніми у суспільному житті. Як приклад на-
водять словенців у південній Штирії та помаків у Болгарії: 
члени цих груп не лише уникають будь-як підкреслювати 
свою окремішність, але й вважають визначення власної іден-
тичності шкідливим для себе. Про те, що інституціолізоване 
визнання певної групи як меншини автоматично не означає 
перевагу для її членів, свідчить приклад мусульман у Західній 
Фракії – єдина визнана меншина у Греції, економічно слабка 
і дискримінована частина суспільства. Водночас значна час-
тина слов’янського населення у Греції не визнана як менши-
на, а  участь її у політичному та громадському житті майже 
непомітна, проте економічно і суспільно громада перебуває 
на одному рівні з основним населенням.

Дослідники порушують питання  – чи можна такі групи 
визнавати меншинами, якщо вони самі того не прагнуть? 
Суб’єктивне переживання культурної окремішності таких 
груп нерідко призводить до почуття суспільного виключення, 
і найчастіше тому, що з боку більшості їх сприймають (переду-
сім через мовні параметри) як «інших». Пропонують визначен-
ня меншини через її відношення до більшості: як групу, члени 
якої поділяють принаймні одну з характеристик, яка визначає 
їхню колективну ідентичність (мова, етнічне походження, ре-
лігія), за якою вони відрізняються від більшості.
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У сучасному науковому дискурсі, зокрема у тому, що стосу-
ється проблеми «кордону», наголос ставлять на індивідуаль-
ному вимірі етнологічного аналізу, коли етнічну ідентичність 
розглядають не через політико-економічну призму, а як усві-
домлений вибір особи, котрий вона робить між двома і більше 
етнічними та/або національними ідентичностями, беручи до 
уваги, що саме у пограничних зонах виразніше визначаються 
як «послаблення етнічного самовизначення», так і «посилення 
опозиції свій/чужий». У регіонах порубіжжя співвідношення 
етнічне  – національне особливо відчутно впливає на щоден-
ний досвід спільноти, частими стають приклади, коли меш-
канці одного села або навіть члени однієї родини мають різну 
національну приналежність. У таких випадках науковці про-
понують робити наголос на локальній єдності громади, від-
мовляючись від категорії національної належності, котра при-
сутня на державному ідеологічному рівні. Оскільки практично 
неможливо залишатися «поза національністю», варто врахову-
вати, що це не завжди відповідає самоусвідомленню людини. 
На користь цієї тези Б. Томассен наводить приклад Шлезвіг-
Гольштейну – регіону на кордоні Німеччини і Данії, населення 
якого після ІІ світової війни було змушене голосувати, обира-
ючи, бути їм німцями чи данцями, водночас ніхто тоді не ці-
кавився, чи хотіли люди, аби їх залишили в межах локального 
утворення. Наводячи цей приклад, науковець упевнений, що 
набагато частіше такий примус роблять приховано 21. 

Красномовна назва статті, яку подає часопис «Europæa», – 
«Чи може одна жінка народити грека і македонця? 
Конструювання національної ідентичності серед іммігрантів 

21 Thomassen B. Border Studies in Europe: Symbolic and Political Boundaries, 
Anthropological Perspectives. Europæa. 1996, II-1. P. 40.
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до Австралії з Північної Греції» австралійського антрополога 
Л.-М. Данфорта 22, у якій розглянуто ідентичність переселен-
ців із Північної Греції. Йдеться про двох братів, які виховані 
в однакових умовах, мають різний життєвий досвід і переко-
нання, відтак висловлюють діаметрально протилежні погля-
ди стосовно своєї національної ідентичності. Отже, зауважує 
автор, відповідаючи на питання, чому люди, маючи декілька 
варіантів, обирають ту, а не іншу етнічну ідентичність, наго-
лошуючи, що рішення залежить як від індивідуального, так і 
відновлюваного через пам’ять поколінь колективного досвіду 
спільноти. За іншим прикладом, людина може змінити свою 
ідентичність упродовж життя, і такі зсуви, зокрема у мові, де-
монструє французька каталонсько-мовна спільнота, обираю-
чи той чи інший мовний варіант і тим самим відповідну етніч-
ну належність (люди старшого віку, які раніше усвідомлювали 
себе французами, коли виходять на пенсію, висловлюють ката-
лонську ідентичність). 

Навіть, якщо такі приклади безпосередньо і не пов’язані з 
проблемою «кордону», вони наочно свідчать про неможли-
вість абстрагуватися від «глибоких почуттів та сентиментів» 
при вивченні різноманітних національних утворень та груп, 
що найяскравіше виявляється саме на пограниччі 23.

Співвідношення глобального і локального, або макро- та 
мікрорівня у ‘border studies’ є одним із принципових положень, 
у якому враховано потребу поєднання міждисциплінарного 
комплексного аналізу на обох рівнях. При цьому наголошено 

22 Danforth  L.  M. Haw Can a Woman Give a Birth to one Greek and one 
Macedonian? The Construction of National Identity among Immіgrants to Australia 
from Northern Greece. Europæa. 1995.

23 Thomassen B. Border Studies in Europe… P. 41.
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на важливості збереження набутої останнім часом макропер-
спективи, водночас застережено від небезпеки втратити здо-
бутки традиційної етнографії, якими є інтерв’ю, опитування, 
життєві та сімейні історії тощо, експедиційні виїзди як у села, 
так і міста. Дослідження соціальних відносин у різних площи-
нах та аспектах як складової пограничних студій вважається 
запорукою успішних досліджень із проблем глобальних – ло-
кальних взаємин та відносин між центром та периферією. 

Актуалізація «локального» та його взаємозв’язків із територі-
єю, ідентичністю, культурою пов’язується із новими підходами, 
котрі спростовують погляд на культуру як субстанцію з інерт-
ними рисами, або історично закриту систему, де особа є лише її 
представником. Це положення Ф. Барта, згідно з яким замість 
Культури з великої літери сьогодні, в  умовах мобільності, ми 
маємо справу з багатьма «культурними потоками»  24, набуває 
методологічної ваги і знаходить вираження в концептуально-
му відображенні глобального культурного «потоку» через різ-
ні, часто альтернативні, етно- та соціокультурні «ландшафти», 
пов’язані з явищами т. зв. «креолізації» та «детериторіалізації» 
(deterritorialisation), – найвідчутнішими на Балканах.

Самовизначення та ідентичність спільноти слід розгляда-
ти, зауважують науковці як динамічну категорію: якщо на-
разі дійде до певних суспільних та політичних змін, ідентич-
ність також відчує їх, вони вплинуть і на спільноту більшості. 
Ідентичність абсолютно не є однозначна та статична катего-
рія, – тому у суспільних науках, що вивчають сьогодні цю про-
блематику, переважають такі концепти, як множинні ідентич-
ності, змінні ідентичності, замінні ідентичності (multiple 

24 Barth F. The Analysis of Culture in Complex Societies. Ethnos. 1989. 54 (3/4). 
P. 120–142.
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identities, switching identities, shifting identities) тощо. Така до-
слідна парадигма вимагає пошуку адекватної теоретичної бази 
та методологічного апарату, який би дав можливість розгляда-
ти ідентичність як динамічне явище. Народознавчий аспект, 
зокрема, активно залучає мовознавчий досвід, де останніми 
роками інтенсивно опрацьовують саме такі підходи й теорії, 
а мову розглядають як суспільно визначене явище.

Проблематика заміни мови (language shift) набуває актуаль-
ності в межах соціолінгвістики та антропологічної лінгвістики. 
У Європі інтерес до малих мовних спільнот, зокрема у регіоні 
Східної та Південно-Східної Європи, зумовлений двома про-
тилежними за своєю природою суспільно-політичними про-
цесами: розширенням Європейського Союзу, з  одного боку, 
і розпадом колишніх країн соціалістичного табору, передусім 
СФРЮ та СРСР, з іншого. Нові державні кордони впливають 
і на процес визначення ідентичності, мовну поведінку чле-
нів автохтонних меншин та функції окремих ідіомів у їхньо-
му багатомовному репертуарі. Із прискореним економічним 
розвитком престижна мова більшості, зазвичай, стає певною 
передумовою входження в економічні відносини та символом 
прогресу, який протиставляється ідіому меншини, мова яких 
використовується мало (less used languages). Виникає певний 
конфлікт ідентичності  – намагаючись уникнути асиміляції, 
вони водночас прагнуть бути громадянами, інтегрованими у 
суспільство та сприйнятими з боку більшості громади.

У процесі таких обстежень виявляється ефективність ет-
нолінгвістичного підходу. Раніше інтерес до проблеми ви-
значався суто в межах діалектології, яка розглядала зміни в 
мові меншини як ушкодження – тенденція, наявна ще з часів 
В. Караджича, який уперше щодо сербської мови ввів ідеоло-
гічну категоризацію ідіому як «ушкодженого», характеризую-
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чи народні говірки у Воєводині, яка була центром урбанізації 
на території сербської мови у ХІХ  ст. Романтичні прагнен-
ня  – створити сербську або будь-яку іншу літературну нор-
му, яка була би найчистішим вираженням «народного духу». 
Тенденція відчутна інколи і в сучасних студіях, методологіч-
ний підхід яких будується відповідно до мети реконструкції 
«чистої говірки», позбавленої впливу як літературного ідіому, 
так і ідіому, з яким географічно контактує, що вважають пара-
дигматичним для діалектології.

Окреслюючи нові методологічні засади, науковці зосе-
реджуються на процесах, які відбуваються в мові меншини, 
а  також відповідно до змін, що їх зазнають самі члени гро-
мади. У  соціолінгвістиці конституйовано концепти й понят-
тя  – смерть мови (language death), старіння мови (language 
obsolescence), заміна мови (language shift), а в працях останніх 
років наголошено саме на антропологічному та культуроло-
гічному аспекті аналізу. Нові підходи до проблеми ідіомів ло-
кальних мовних спільнот, а  також явищ білінгвізму/мульти-
лінгвізму та процесів міжмовних контактів або заміни мови 
намагаються звільнити лінгвістику від ідеологічних категорій, 
проводячи аналіз в контексті есенціалізму (essentialism), а саме 
визначення властивостей та поведінки певних соціальних 
груп через їхню референтність до культурних та/або біоло-
гічних особливостей, властивих групі, ідеології автентичності 
тощо. При цьому наголошено на потребі відійти від пошуків 
автентичності та намагатися пояснити процеси, що зумовили 
виникнення таких параметрів, які учасники тієї чи іншої гру-
пи вважають автентичними. При цьому запропоновано роз-
глядати явища у ширшій перспективі та оперувати такими 
поняттями, як діалектика відношення влади, субординація, 
багатоголосся тощо.
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Широта проблематики дослідження міжетнічних зв’язків 
на сучасному етапі та комплексний етнологічний підхід до її 
розв’язання зумовлені таким чином, що поглибленням мето-
дологічних засад, залученням міждисциплінарних методів ана-
лізу, вони враховують, крім усного дискурсу, інші релевантні 
джерела – етнографічну та історіографічну літературу, записи 
статистичних даних, різноманітні писемні джерела (написи на 
надгробках, реєстраційні книги), газетні статті, Інтернет, інші 
форми суспільного дискурсу тощо. Усе це сприяє вирішен-
ню важливих проблем теоретичного, нормативно-правового, 
практичного характеру, пов’язаних із презентацією та збере-
женням традиції, зосереджує увагу на культурологічному та 
прагматичному аспектах, наголошує на питаннях соціологіч-
ного та гендерного аналізу міжетнічних зв’язків тощо. Відтак 
сучасні славістичні фольклористичні дослідження, зокрема в 
Україні та Сербії, представляють багатогранність виміру тра-
диційної культурної спадщини у сучасному житті суспільства, 
аналізують її мовні, архітектурні, музичні, хореографічні, мис-
тецькі тощо маркери і коди, якими окреслюється ідентичність 
кожної національної культури.
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2.3. УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКІ 
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Інститут фольклористики та етнології у м. Загребі (Хор-
ватія). Сучасна фольклористика намагається простежити 
взаємозв’язок між важливими структурними складниками 
хорватського суспільства на сьогоднішній день, а також про-
аналізувати культурні процеси, у  межах яких фольклор стає 
новим предметом дослідження і новою галуззю гуманітарних 
знань. Специфічні ознаки тієї «малої» європейської етнології і 
фольклористики, яка репрезентує сучасну Хорватію, історич-
ний простір якої окреслений багатонаціональними держав-
ними структурами Австро-Угорської монархії, Федеративної 
Республіки Югославії, а  безпосередньо тими політичними 
силами, які їх представляли, а  відтак  – і  визначали підходи 
до вирішення ключових питань побутування і розгляду цих 
традицій. Цей історико-політичний контекст, у  межах якого 
і було сконцентровано фольклористичні опозиції, зокрема, 
такі, як народ-господарі (пани), народна-елітна культура, а та-
кож вітчизняні-іноземні культурні елементи, – ці опозиції іс-
нували у всі періоди культурного життя хорватів. На політику 
цілеспрямованого і конструктивного формування хорватської 
фольклористики  – від збірника, де вміщено пам’ятки тради-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



151

Карацуба Мирослава. Українсько-хорватські фольклористичні зв’язки...

ційного фольклору Хорватії в 90-х роках ХІХ ст., до Інститу-
ту народної творчості, заснованого 1948 року, який здійснив 
істотний вплив на розвиток інших, близьких дисциплін, осо-
бливо етнології і антропології. 

Фольклористи 1970–1980-х років у своїх студіях (зокрема, 
на сторінках свого оглядового часопису Narodna umjetnost 
(«Народна творчість») демонстрували своєрідну міжнаціо-
нальну толерантність і концентрували увагу лише на пробле-
мах суто наукового характеру, поєднуючи засади контексту-
альної фольклористики американської школи зі специфікою 
російської семіотичної школи. Незважаючи на це, американ-
ські фольклористи розглядають сьогоднішній стан як такий, 
що нагадує ситуацію на початку 1970-х, коли побачив світ 
важливий збірник Toward New Perspectives in Folklore («Назу-
стріч новим перспективам у фольклорі») під редакцією Р. Ба-
умана і Ф. Паредеса. Епістемологічні зміни і міждисциплінар-
ні переплетення, свідками яких ми зараз стаємо, відбуваються 
приблизно в одному ритмі і мають приблизно однакові ради-
кальні і далекосяжні наслідки, так само, як і у віддаленій тепер 
у часі парадигмі 1970-х років. Але, безперечно, неможливим 
стає залучення моделей майже двадцятип’ятирічної давності, 
виходячи і з розбіжностей термінологічного апарату у меж-
ах категорій текст – текстура – контекст, а також багатьох ін-
ших, важливих змістових чинників. Якщо тоді більшість лінг-
вістичних і антропологічних факторів поступалися місцем 
структурним, функціональним і естетичним вимірам тексту 
і текстури, на сьогодні нове розуміння контексту, за Аланом 
Дандесом, знову характеризується поверненням до комплек-
сного аналізу текстів, охоплюючи ритуали, обряди, публічні 
видовища, на зразок фестивалів, де важко визначити кордони 
тексту і контексту.
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Аналізуючи проблему розвитку фольклористики на су-
часному етапі в цілому, доходимо висновку, що хорватські 
фольклористи, всупереч новомодним дослідженням стосов-
но епістемологічної несамостійності цієї гуманітарної дис-
ципліни, свої зусилля спрямували на доведення теоретично 
аргументованої тези щодо особливостей фольклористики як 
науки у її широкому дисциплінарному контексті із урахуван-
ням текстуальних і контекстуальних елементів. У результаті 
аналізуються фольклорні явища у світлі національних, істо-
ричних ознак ідентичності. 

***
Доба Інституту етнології і фольклористики розпочинається 

в останнє десятиліття ХХ ст. – з 1991 року. Уже в сімдесятих 
і вісімдесятих роках виникає пильний дослідницький інте-
рес, що поширюється за межі сфери усної народної творчос-
ті, йдеться, зокрема, про спроби аналізу зразків електронного 
листування як різновиду етнографічного тексту й приватної 
культури (Олександра Мурай, 1977 р.), розповіді з повсякден-
ного життя як жанр сучасної усної народної прози і як важливу 
складову усної історії (Майя Бошкович-Стуллі, 1984–1988 рр.), 
щоденникові записи як погляд на історію з позицій окремої 
пересічної особистості (Дівна Зечевич, 1985 р.). У 90-ті роки ж 
простежується тенденція до розширення дослідницьких обрі-
їв – від окремих, скажімо так, ексклюзивно показових студій 
з усної народної творчості до аналізу усних традицій хорва-
тів в цілому (йдеться і про усні нелітературні форми), корені 
цього явища слід шукати в сучасній антропології, жанровій 
теорії М. Бахтіна і баузінгерівському теоретичному поділі на 
формули і форми, який в 90-ті роки підтримали хорватські ет-
нологи й фольклористи, зокрема І. Лозиця. Фольклористичні 
інтереси тодішніх дослідників не обмежувалися, безперечно, 
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лише усними традиціями хорватського народу. 70–80-ті роки 
демонструють достатньо показову суперечливість, подекуди 
навіть опозиційність між суб’єктом і об’єктом, синхронією і 
діахронією, усною і писемною культурою, текстом і контек-
стом, фольклором і фольклоризмом. Дослідники спостеріга-
ють за явищами, характерними для тодішньої науки, скажі-
мо, трансформаціями фольклорних жанрів, співвіднесеністю 
фольклорних традицій і сучасних культур. 

Постмодерні віяння в Інституті, відтак, – не випадкове яви-
ще, а,  скоріше, результат поєднання ознак структуралізму і 
контекстуальної фольклористики, що її найчастіше презенту-
ють представники середнього і молодшого покоління науков-
ців, у  працях яких залучено хорватську і світову теоретичну 
базу, креативно добудовано її із використанням потенціалу 
своїх попередників.

Зокрема, у  90-х  роках минулого століття поціновувачами 
і суддями відкритого постмодерного середовища із його за-
старілими і новими теоретичними концепціями, серед яких 
чимало інтердисциплінарних і гуманістичних дослідницьких 
парадигм, які мають на меті по-новому осмислити і викорис-
тати вже сформовані напрямки аналізу літератури, музики, 
театру, фольклорних образів, – виявлено і бажання, аби при 
аналізі дихотомію (і дуалізм) фольклористики й етнології було 
збагачено за рахунок постмодерної етнографії. Така тенденція 
простежується в роботі молодої ще інститутської дослідниці-
фольклористки Мірни Велчич, особливу увагу останньої звер-
нено до автобіографічної прози і усних розповідей з життя.

Під час війни у колишній Югославії і в післявоєнний період 
побачило світ чимало цікавих фольклористичних видань, хо-
тілося б виділити серед них наступне Strah, smrt i otpor: ratna 
etnografia, Hrvatska 1991–1992 («Страх, смерть і протистоян-
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ня: військова етнографія, Хорватія, 1991–1992»), за редакцією 
Ч. Фельдмана, І. Пріци, І. Сеньковича (1993). У цій праці уза-
гальнено результати ранніх інститутських теоретичних праць 
при дослідженні актуальних для тодішньої Хорватії подій у 
світлі нових віянь в антропології. Записи цих усних оповідань, 
розповідей і свідчень своїм змістом руйнують існуючі поетич-
ні і генологічні уявлення, що побутують у сучасній фолькло-
ристиці і літературознавстві, а  також і в історіографічних та 
етнологічних розвідках, що передбачають нові прагматико-се-
мантичні підходи.

Наукова діяльність Ренати Ямбрешич Кірін, початок якої 
припадає на зазначений період, якраз і пов’язана із розглядом 
оповідань, у яких фігурують військові події, реалії, батальні сце-
ни, майстерно відтворено емоційний стан учасників і очевидців 
подій. Наукові студії дослідниці характеризуються інтересом 
до теоретичних і методологічних проблем, до вирішення яких 
фольклористика підходить із залученням антропологічних під-
ходів, відомих як поняття нової етнографії, із використанням 
соціологічних та історичних досліджень в окремі періоди і со-
ціальних феноменів на основі усних джерел і автобіографіч-
но-мемуарних текстів «звичайних людей». У магістерській ро-
боті Usmena kazivanja o životu: problem pragmatike i semantike 
pripovjednog teksta («Усні розповіді про життя: проблеми праг-
матики і семантики оповідного тексту») авторка розглянула 
розповідь про власне життя і як явище комунікації, яке визначає 
його прагматичні аспекти, і як фольклористичний жанр, який 
формується на семантичній основі усвідомлення світу, що його 
запропоновано у текстових записах. Уже після завершення ма-
гістерських студій авторка продовжує аналізувати, у який спо-
сіб в оповідях із власного життя визначаються і функціонують 
особисті, етнічні і запозичені ідентичності і як власна майстер-
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ність фігурує як легітимне джерело. Показовим у цьому плані 
є і її докторське дослідження Svjedočenja o Domovinskom ratu i 
izbeglištvu: književnoteorijski i kulturnoantropoloski aspekti («Свід-
чення про громадянську війну і вигнанців: художньо-теоретичні 
і культурно-антропологічні аспекти»), у якому особливе місце 
відведено моральним, епістемологічним і дисциплінарним про-
блемам збирання, аналізу і інтерпретування особистих розпові-
дей і автобіографічно-мемуарного дискурсу учасників бойових 
дій і тих, хто потерпав під час бойових дій у тилу, беручи до ува-
ги історіографічні питання і медійний дискурс про громадян-
ську війну. 

Подібний аспект дослідження привертав увагу й інших 
дослідників, розгляд хорватських оповідань про війну не об-
межувався лише теоретичними і методологічними питаннями 
автобіографічної прози чи аналізом свідчень як жанру усних 
фольклорних текстів. В основу їхнього дослідницького дороб-
ку покладено усвідомлення суспільного значення цих розпо-
відей для наукового дискурсу, при цьому часто помітне явище 
деперсоналізації і навіть певної інструменталізації свідчень, 
яке призводить до зниження емоційного забарвлення індиві-
дуальних розповідей. Поєднуючи використання фольклорис-
тичних, антропологічних і художньо-теоретичних складників 
при зображенні воєнних повсякденних подій, згадані автори 
несвідомо взяли активну участь у легітимізації хорватських ет-
нографічних військових реалій.

У подібному методологічному ключі здійснено і осмис-
лення театрознавчих і психоантропологічних аналітичних 
засад у працях Лади Чале Фелдман, І. Сенькович і І. Пріци, 
які пишуть про певні політичні ритуали як своєрідну театра-
лізацію подій, про функціональні ознаки проти військових 
акцій і про роль мистецького театру у політичних подіях. Ет-
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нографічні розвідки про війну продовжують з’являтися і на-
далі, поруч із іншими театрознавчими, етнотеатрознавчими і 
фольклористичними працями. 

Л. Фелдман заявила про себе у цей хронологічний період із 
працями, присвяченими питанням театрознавства, структур-
ної процедури театру у театрі, проте більшу увагу дослідни-
ця приділяє саме питанням фольклористичної теорії, специ-
фіці хорватського етнотеатрознавчого дослідження, антропо-
логії театру, так само, як і сучасних хорватських і зарубіжних 
антропологічних студій. Важливий аспект дослідницької ува-
ги – у фольклорних формах зі сценічними елементами (весіл-
ля і карнавал) дослідницею було знайдено і витоки процедури 
метатеатралізації, які авторка досліджує на базі творів Марина 
Држича і Іве Войновича.

Зауважимо, що загальною новою тенденцією всіх, без ви-
нятку, фольклористичних праць, підготовлених в Інституті, 
стають важливі постструктуралістські підходи до художніх 
текстів. У розповіді суб’єкта відбивається його особиста інди-
відуальність: існує власне бачення світу, іншим же особам від-
водяться другорядні, локальні ролі. У докторській дисертації 
Вілко Ендтрассер, ставлячи перед собою мету класифікувати 
літературні і позалітературні жанри, формулює наступне пи-
тання: як деякі усні жанри функціонують у суспільній і літе-
ратурній комунікації. Автор до наукового обігу ввів тематич-
ний і ситуативний поділ на усні (розмовні) жанри, притаман-
ні повсякденному сучасному суспільству, з урбаністичного 
середовища, і фольклорних жанрів (які характерні для усного 
розмовного середовища, де ця традиційна складова значно 
сильніша). У творах хорватських авторів відбито специфіку і 
функції усних фольклорних жанрів у межах художніх текстів, 
визначено нові можливості їх художньої інтерпретації. 
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Загалом можна твердити, що молода генерація фолькло-
ристів демонструє своєрідне свідоме повернення до давніх 
підходів при інтерпретації текстів у світлі антропологічно-
го вчення. Так, наприклад, Вілко Ендтрассер у магістерській 
роботі, присвяченій прислів’ям, контекстуально звертається 
до моделі виразів-формул і проблем перенесення значення 
у метафоричних виразах, запозичених з народної творчос-
ті, а Сімона Делич аналізує особливості сюжетної структури 
балади – добре дослідженого жанру. Інтерес до семантичних 
характеристик тексту зумовлений не лише самою необхід-
ністю розширення сфери фольклористики за рахунок інших 
наукових дисциплін, проте, безумовно, органічно пов’язаний 
із міждисциплінарними студіями науковців. Семантична ін-
терпретація текстів наближає фольклористичні праці до ан-
тропологічних досліджень культурних пам’яток. Дефініцію 
фольклору як різновиду «мистецької комунікації у малих 
групах» (чи «мистецькі контактні комунікації») більшість 
фольклористів сьогодні вважає завузькою, відтак знову від-
чутною стає потреба редефініювати фольклористику як на-
уку і визначити предмет її дослідження з нових позицій. Про-
те наведені вище праці не варто однозначно зараховувати до 
спроб розширення фольклористичних учень за рахунок ін-
ших естетичних напрямів. Дев’яності роки минулого століт-
тя окреслили нові наукові терени, запропонували нові творчі 
результати, зокрема, деякі наукові фольклористичні студії, 
антології систематизували наукові надбання своїх попере-
дників  – майже п’ятдесятирічні наукові розробки в галузі 
усної народної творчості, літератури на народній основі, на-
родного театру в Інституті, враховуючи теоретичні засади й 
полівалентне значення фольклору як науки. Так, уже у другій 
половині 80-х років ХХ ст. Дівна Зечевич свої дослідження на 
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терені народної творчості поступово скеровувала у напрямку 
релігійної народнопоетичної тематики. Народні усні опові-
дання з попередніх століть вона розглядала і як різновид ко-
мунікації із найширшими прошарками суспільства, звідси – і 
його діалогічний і нерідко полемічний характер. У 90-ті роки 
увага авторки фокусується навколо полеміки, що точилася 
у хорватській літературі минулих століть, і була пов’язана із 
церковним розколом у країні. 

Відома дослідниця Ліліяна Маркс систематично досліджує 
архівні та історико-літературні дослідження загребських 
усних оповідань. У  книзі Vekivečni Zagreb: zagrebačke priće i 
predaje («Віковічний Загреб: загребські притчі і легенди»), що 
побачила світ у 1994 році, де представлено кількасотлітні іс-
торії із Загреба і про Загреб. У масштабній вступній частині 
у стислому вигляді представлено зміст окремих легенд і ре-
альні історичні події, на базі яких вони виникли. Від дослі-
дження народних переказів, пов’язаних з минулим Загреба, 
дослідниця перейшла до дослідження загребських усних тра-
дицій у творах хорватських письменників. Вочевидь, це було 
пов’язано не лише із аналізом традицій народних творів і осо-
бливостями оригінальних творів хорватських письменників, 
а й зі спробами розгляду сучасних актуальних питань із тео-
рії літератури, теорії інтертекстуальності, тлумачення змісту 
і форми текстів, співвідношення термінів текст – метатекст 
(метарозповідь  – метанарація) і інтертекст. З  подібних по-
зицій розглянуто художні твори Августа Шеноа: поезія, ро-
мани «Золото ювеліра» і «Селянський бунт» тощо. Залучення 
народних традицій (цілі оповідання, фрагменти, парафрази, 
асоціації, вірування) й історичні джерела розглянуто як ін-
тертекстуальні фрагменти, що їх залучено до художніх тек-
стів. 
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Про використання фольклорних здобутків поза контек-
стом, у якому їх сформовано, а також їх використання у полі-
тичних цілях авторка пише у праці Zagrebaćka usmena tradicija 
između ljubavi i politike («Загребська усна традиція між любов’ю 
і політикою»). Авторка розглядає елементи традиційної куль-
тури, які раніше існували у локальних чи регіональних вимі-
рах і мали свої достатньо вузькі значення і функції, що сьо-
годні розширюють межі свого побутування, виконують нові 
завдання, переважно пропагандистсько-політичного характе-
ру. До сентиментальної місцевої домашньої перспективи час-
то досить органічно залучено складові політичного характеру. 
Останнє своєю чергою свідчить про появу нового усвідомлен-
ня історичних подій, нової історіографічної практики. Дослід-
ниця ставить завдання  – продемонструвати, як народнопо-
етичні зразки можуть свідчити про життєздатність традиції, 
а також виступати доказом ідентичності нації.

Захист традиційних ознак хорватської культури, окрес-
лення жанрових рис усної народної творчості в історичній 
діахронії, друк не виданих досі збірок хорватських народно-
поетичних зразків у нові часи особливо для покоління, яке 
постраждало в громадянській війні, для яких фольклорний 
матеріал становить виняткову (не лише естетичну) цінність 
у хорватській традиційній культурі  – йдеться, зокрема, про 
рукописні збірки з колекції Матиці хорватської, Zbornika za 
narodni život і obićaje HAZU («Збірника матеріалів з народно-
го життя і звичаїв Хорватської Академії наук і мистецтв»), 
а  також про документацію Інституту етнології й фолькло-
ристики,  – залишається позачерговим завданням. Тут про-
довжується діяльність, що розпочалася в попередні періоди 
з виходом монографій, які було підготовлено на базі дослі-
джень 50–60-х років. 
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Три антології  – Zmaj, junak, vila («Змій, герой, віла», упо-
рядник Давор Дукич, 1992 р.); Žito posred mora («Жито посеред 
моря», упорядниця Майя Бошкович-Стуллі, 1993 р.) і Tanahna 
galija («Плавуча галера», упорядниця Таня Перич-Полоньо, 
1996  р.) репрезентують Далмацію у всій багатоманітності її 
народнопоетичних зразків. Дослідження Делорко, присвя-
чені народні творчості Далмації, відкрили для науковців ще 
живі, наявні й сьогодні залишки епіки, яка у всій своїй бага-
томанітності представлена у наукових студіях Дукича. Народ-
ні поетичні зразки дають змогу говорити, що в Хорватії існує 
масштабний корпус епічних творів, які з позицій естетичних і 
поетичних відрізняються від тих, що були окреслені протягом 
попередніх століть у південнослов’янській епічній традиції. 
Про багату епічну спадщину Далмації свідчать і більш пізні 
критичні видання рукописних збірок з ХІХ ст. Наслідуючи Де-
лорка, Т. Перич-Полоньо в антології хорватської народної лі-
рики із Далмації, де йдеться про вже згадану «Плавучу галеру», 
завдяки широті наведеного матеріалу і додатків намагається у 
вступних заувагах виявити взаємозв’язок між поетичними ха-
рактеристиками і науковими засадами. 

Книга Usmene pripovijetke i predaje («Усні розповіді й віру-
вання»), підготовлена у 1997  році дослідницею М.  Бошко-
вич-Стуллі жодною мірою не є відновленим і розширеним 
виданням більш ранньої книги Pet stoleća hrvatske književnosti 
(«П’ять століть хорватської літератури», 1963), підбором тек-
стів і науковим апаратом об’єднує авторські теоретичні знан-
ня, що їх викладено у вступній частині, стислій, проте у той же 
час такій, що містить повний перегляд історії усних оповідань 
у Хорватії. Тексти представляють читачеві точний запис, на 
базі всіх хорватських говорів з усіх без винятку регіонів, за-
лучено також тексти народних оповідань, зібраних за межами 
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Хорватії – з Боснії, Угорщини, Словаччини, Австрії. Дотичною 
тематично до цього видання стає книга Priće i prićanje («Роз-
повіді і оповідання») М. Бошкович-Стуллі, що побачила світ 
1997 року. У ній авторка ставить завдання – стисло предста-
вити результати столітньої європейської і світової фолькло-
ристики, визначити місце хорватських студій у цій складній 
системі. Книга М. Бошкович-Стуллі і дотепер є найповнішим 
переглядом феномену народних оповідань у хорватів. 

У книзі «Фольклорний театр», підготовленій І.  Лозицею 
1996  року, автор має на меті визначити, наскільки необхід-
ною є підготовка антології текстів і записів фольклорних 
вистав в останній, доволі тривалий період. Наступного року 
той самий дослідник підготував ще одне важливе і цікаве 
видання під назвою Hrvatski karnevali («Хорватські карна-
вали»), яке не варто характеризувати як лише етнотеатроз-
навче, а,  скоріше, ширше, – як етнологічне і культурологіч-
не. Ця робота є першою спробою синтезу народних звичаїв, 
пов’язаних із карнавалом на Масницю, які існували в істо-
рії хорватської етнології і фольклористики. Зауважимо, що 
І. Лозиця систематично досліджував карнавальне видовище 
від самого початку своєї роботи на фольклористичній ниві, 
і в книзі, що репрезентує результати його праці, подає масш-
табну картину хорватських карнавальних видовищ, розпочи-
наючи дослідження вже із вступної частини роботи. Основ-
ний блок праці містить описи різних звичаїв, пов’язаних зі 
святом Масниці у понад двадцяти регіонах, – від Баранє до 
Дубровника, і в достатньо розлогий хронологічний період – 
від середніх віків і до наших днів. Дослідник посилається на 
друковані видання і вже опубліковані студії, присвячені кар-
навальному видовищу, що з’явилися з-під пера науковців Ін-
ституту та авторів з інших наукових установ, а також на чис-
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ленні власні дослідження у цій галузі. У третій частині книги 
І.  Лозиця продемонстрував анатомію карнавалу, беручи до 
уваги найменші дрібниці, аналізуючи два його різновиди, два 
лики  – магічний і реальний, розглядаючи мовну специфіку 
учасників під час підготовки карнавального видовища, опи-
суючи і аналізуючи їхні образи, маски і костюми, не забуваю-
чи згадати про тварин у карнавальній процесії, святкові на-
їдки і напої. Враховуючи важливість проблеми прочитання і 
усвідомлення записів із минулих часів, автор основні акцен-
ти у роботі розставив, виходячи із позицій сьогодення, тобто 
визначення функцій святкового карнавалу у наші, віддалені 
хронологічно від його формування як обряду, часи. Карна-
вал дослідник розглянув як інтерлюдію народної культури, 
як показовий народний ритуал. 

Підбиваючи підсумки стосовно діяльності Інституту етно-
логії й фольклористики у більш ніж двадцятирічний період, 
хотілося б зауважити таке: фольклористика у світлі уявлень 
сучасних науковців-фахівців постає синкретичним і полі-
валентним предметом, з  позицій методології вона є apriori 
інтердисциплінарною наукою (чи принаймні полідисциплі-
нарною), у  будь-якому разі  – еклектичною. Залучення синх-
ронічного аспекту в дослідженні фольклорного процесу, від-
критість для інших естетичних явищ виявилися важливими 
складовими у роботі сучасних етнологів на шляху дослідження 
актуальних і показових явищ, важливих як для колишнього, 
так і для нинішнього повсякденного життя представників пев-
ної нації. Сучасні фольклористи добре усвідомлюють важливі 
чинники, що обумовили появу терміну «фольклор», який уві-
брав у себе ознаки індивідуальної свідомої творчості представ-
ників народу. У світлі опозиції різнопланових культур термін 
«фольклор» функціонує як «потонуле культурне добро», він і 
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досі існує як романтична, ностальгічна, позитивно забарвлена 
багатозначна категорія. На сьогоднішній момент, який харак-
теризується пробудженням національних і релігійних тенден-
цій, фольклор потрапляє до медійних засобів, виконуючи нові 
символічні ролі. На першому плані у європейських, зокрема 
й хорватських фольклористичних дослідженнях, перебувають 
питання етичного характеру. На думку вчених, настає час для 
редефініювання фольклору, фольклористична теорія може 
бути побудована (чи розбудована) саме на основі культурного 
діалогу, у складному протистоянні свого й чужого, іншого. Неда-
ремно, проглядаючи рубрикацію одного з нещодавніх видань, 
що побачили світ завдяки зусиллям співробітників Інституту 
під промовистою назвою Folkloristička čitanka («Фольклорис-
тична читанка») (Загреб, 2010  р.), відзначаємо дві показові 
рубрики – «Фольклористика і ми» (хорвати), «Фольклористи-
ка й інші». Вважаємо, що така класифікація статей повністю 
відповідає основним напрямам діяльності Інституту етнології 
й фольклористики на сьогодні.

***
Наукова діяльність відділення етнології Хорватської ака-

демії наук і мистецтв у м. Загребі (робота на етнологічній і 
фольклористичній ниві  – ретроспективний погляд). Кон-
такти з ІМФЕ НАНУ. Насамперед зауважимо, що хорватська 
етнологія і фольклористика народжені і функціонують на те-
рені двох значних інституцій – Хорватської академії наук і мис-
тецтв і Матиці хорватської. Таку думку висловлює співробіт-
ник Хорватської академії наук і мистецтв Якша Приморац, ві-
домий дослідник питання становлення і розвитку хорватської 
фольклористики й етнології в академічних установах Хорватії. 
Переломні моменти в розвитку цих важливих дисциплін при-
падають на останню чверть XIX ст., коли обидві установи по-
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ставили одне з найважливіших завдань – зібрати якомога біль-
ше етнологічних і фольклористичних матеріалів відповідно 
до позитивістських орієнтирів у всіх країнах, де проживають 
хорвати та інші південнослов’янські народи. Даючи історію 
розвитку цієї академічної установи у ретроспективі, зазначи-
мо, що важливою подією на кінець ще ХІХ ст. для етнологічної 
і фольклористичної науки було формування «Збірника на базі 
матеріалів традиційної літератури 1888  року», тепер він має 
назву Odbor za narodni život i običaje («Підбір матеріалів з на-
родного життя і звичаїв») як важливого фольклористичного 
видання. У 1896 році побачив світ перший примірник акаде-
мічного видання під назвою Zbornik za narodni život i običaje 
(«Збірка матеріалів з народного життя і звичаїв») і перший 
випуск «Хорватських народних пісень» Матиці хорватської. 
Можна із певністю твердити: всі основні праці з етнології і 
фольклористики в Хорватії базуються на постулатах, що їх за-
кладено у працях, опублікованих у цих двох виданнях. У кінці 
ХІХ ст., зокрема у 1897 році, Антун Радич заступив місце упо-
рядника і редактора зазначеної «Збірки», і вже в другому номе-
рі вийшла друком його етнографічна праця-передмова під на-
звою Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu 
(«Основні відомості про збирання і вивчення реалій з народного 
життя»). Без перебільшення, саме цю подію характеризуємо 
як заключний етап формування сучасної хорватської етноло-
гічної науки і фольклористики. 

Зі становленням цих структур, їх розвитком у новому, до-
сконалішому форматі (йдеться про Академію і Матицю) 
пов’язані масштабні зміни на шляху розвитку хорватської на-
уки, виникнення нових важливих інституцій, наприклад, ко-
лишня кафедра, а  тепер Відділення етнології Філософського 
факультету в м. Загребі, також колишній Інститут досліджень 
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народної творчості, нині Інститут етнології і фольклористики 
(Загреб), етнографічні музеї і фольклористичні збірки, а також 
і скеровані на вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін. 

Академічна етнологічна комісія сприяла роботі на терені 
хорватської етнології від самого її заснування (ХІХ ст.) до пе-
ріоду між двома світовими війнами, високому рівню її діяль-
ності сприяла активна участь таких визначних науковців, як 
доктор Антун Радич і академік Драгутин Боранич. Наступний 
етап формування етнологічної і фольклористичної дисциплін 
припадає на період від завершення Другої світової війни і орі-
єнтовно до 1962 року, коли функціонувала основна академіч-
на етнологічна установа, що її було перейменовано пізніше, 
1993 року, на Відділення етнології ХАНМ (Хорватської акаде-
мії наук і мистецтв). Комісія, що спрямовувала свою діяльність 
на підготовку збірки під назвою «Підбір матеріалів з народно-
го життя і звичаїв», тоді функціонувала під егідою академіка 
Бранимира Гушича як координаційна спільнота міжінститут-
ської співпраці, а практично була одним із основ них етноло-
гічних центрів. Необхідність у діяльності комісії була зумов-
лена потребою у системних етнологічних і фольклористичних 
дослідженнях, звернених до позитивістських засад у різних 
регіонах тодішньої Хорватії, особливо в тих, що найбільше 
зазнали лиха під час війни, а  також нагальні стю зміцнення 
давніх і новозаснованих етнологічних наукових установ. Учас-
ники комісії, зокрема Мар’яна Гушич, Весна Чулинович-Кон-
стантинович, Мірко Маркович і Зоріца Шімунович-Петрич 
документували архіви до збірки матеріалів з народного жит-
тя і звичаїв. У зв’язку з цим у різних регіонах Хорватії було 
здійснено чимало масштабних етнологічних та антропогеогра-
фічних розвідок, особливий наголос було зроблено на пошуку 
матеріалів, пов’язаних зі стародавніми народними звичаями – 
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підготовкою текстильних виробів, старовинних промислів і 
сакральної архітектури. В інституції від 1980 до 1992 років було 
реалізовано проект під назвою Život i tradicijska kultura Hrvata 
(«Життя і традиційна культура хорватів»), яким керував 
академік Андре Мохоровичич. Науковий проект Genološki 
aspekti folkloristike («Генологічні аспекти фольклористики») 
1996  року під керівництвом інституції передував створенню 
нового спільного проекту Академії і Інституту.

З 2002 року розпочалася модернізація Відділення етнології. 
До спільного проекту Академії й Інституту під назвою Etnološka 
i folkloristička građa HAZU: zaštita/obrada i kritičko objavljivanje 
(«Етнологічна і фольклористична діяльність ХАНМ: станов-
лення, збереження і критичний огляд») було залучено цілу 
когорту молодих і перспективних учених  – асистентів Якшу 
Приморця, Луку Шешо, Івана Полоньо, а  також наукового 
співробітника Клементіну Батіну. Проект очолили Майя Бош-
кович-Стуллі (академік, голова проекту) і Таня Перич-Поло-
ньо (координатор). У процесі роботи над підготовкою і видан-
ням численних наукових праць у межах проекту, визначалися 
як творчі зацікавлення, так і напрями наукової діяльності до-
слідників: Лука Шешо  – антропологія релігії і традиційні ві-
рування; І. Полоньо – антропологія дитини, Якша Приморац – 
етномузикологія й історія.

Торік до збірника Zborniku za narodni život i običaje («Збір-
нику реалій з народного життя і звичаїв») було вміщено до-
кладний огляд архівних матеріалів Відділення. А  на сьогод-
нішній день в архіві розміщено такі важливі фахові видання: 
Zbirku Matice hrvatske («Збірку Матиці хорватської»), Staru 
zbirku («Стару збірку»), Novu zbirku («Нову збірку»), Zbirku 
korespondencije («Збірку кореспонденції») i Zbirku fotografija 
(«Збірку фотографій»). Перш ніж перейти до опису архівних 
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матеріалів, слід визначити, наскільки важливими вони є для 
сучасної етнології та фольклористики, враховуючи той факт, 
що вони охоплюють всі важливі наукові сфери і методологічні 
прийоми. Проте не слід забувати, що при записуванні текстів 
дослідники, вивчаючи питання функціонування у певному 
окремому осередку, вважали за потрібне ретельно їх редагува-
ти, «покращувати», що істотно впливало на їхній справжній, 
первинний вигляд.

У матеріалах Відділення етнології Хорватської академії наук 
і мистецтв наявні дослідження того прошарку культури, який 
зазвичай називають традиційною. Науковці вже на момент 
написання чи безпосередньо після завершення роботи усві-
домлювали, що ця локальна культура – швидко змінна, навіть 
плинна, і притаманні їй елементи, крім звичаїв, пісень і обря-
дів, відходять із повсякденної практики. Дослідники у цьому 
напрямі доходять висновку, що традиційна культура зникає 
під тиском сучасної міської культури. Згадаймо, що традицій-
ну культуру села вже при А. Радичу було класифіковано, по-
ділено на народну і «домашню», власну і місцеву, на протива-
гу культурі урбаністичній. Саме такими засадами керувалася 
культурно-історична етнологічна школа під керівництвом Мі-
лована Гавацці і Бранимира Братанича, подібні напрями до-
слідження до 60-х і 70-х років ХХ ст. підтримували і хорватські 
фольклористи. Їхніми інформантами ставали нечисленні літні 
люди у сільській місцевості, адже треба було зібрати якомога 
більше відомостей з їхніх спогадів про стан тієї самої локальної 
традиційної культури і на базі цих фактів реконструювати їх у 
класичному, «передіндустріальному» вигляді. Проте етнологи, 
що себе зараховували до культурно-історичної етнологічної 
школи, часто не мали на меті перемістити цю «реконструкцію 
культури» саме у потрібний конкретний історично-часовий 
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контекст. Побутувала думка, що передіндустріальна, переваж-
но неписьменна культура, стає більш статистичною, ніж інду-
стріалізована міська, відтак вона і зазнавала неістотних змін 
протягом століть.

Так, наприклад, поширена була думка, що традиційні народ-
ні вироби і звичаї, які в одному місці й на одній території зафік-
совано у ХХ ст., у подібному форматі існували вже з ХVIII ст., 
а можливо, ще раніше, з часів переселення слов’янських пле-
мен у середньовічну, іллірську, добу римлян тощо. Подібна 
методологія, сформована з позицій історичної ретроспективи, 
зазнала істотної критики, оскільки серед етнологів культурно-
історичного напряму найчастіше не існувало науково обґрун-
тованого критичного ставлення до своїх історичних джерел та 
історіографічних показників. Через це чимало запропонова-
них ними висновків можна вважати недоведеними з історич-
ної точки зору чи недостатньо аргументованими через певні 
маніпуляційні дії з історичними джерелами. 

Показовим у цьому розумінні стає інститутське видання 
Narodna umjetnost («Народна творчість). Під його егідою від 
1968 до 1981  року вийшли друком чотири монографії, при-
свячені таким регіональним областям, як Сінський край, пе-
редмістя Нижньої Стубіци, острів Брач і Зларин, дослідження 
географічних, топографічних, етнологічних та етнографічних 
реалій яких з інтердисциплінарних дослідницьких позицій 
з’єднали істориків, етнологів і фольклористів. 

Від початку 90-х колектив етнологів з Інституту продовжив 
роботу над підготовкою тематичних і регіональних моно-
графій, присвячених аналізу питань хорватської традиційної 
культури від другої половини ХІХ і до першої половини ХХ ст. 
Такі дослідження здійснювали також історики й етнологи з ін-
ших наукових установ.
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Увага до традиційної хорватської культури у ХІХ–ХХ ст. не 
повинна обмежуватися лише згаданими здобутками на етно-
логічній та фольклористичній ниві. З сьогоднішньої перспек-
тиви така тематика може із повним правом функціонувати 
як частина національної культурної історії, адже йдеться про 
колишню культуру нижчих верств населення, яка поступово 
зникає з кола свіжих інтересів етнологів, вона цікавить біль-
ше фахівців-істориків культури, особливо тих, хто схиляється 
до розгляду «нової історії», відповідно, до постулатів відомої 
школи Брауделя, що передбачає вивчення історії менталітету, 
історичної антропології, екоісторії і схожих субдисциплінар-
них напрямів. Архівні матеріали, що зберігаються в Академіч-
ному відділенні етнології, – найкраще джерело для подібних 
мікроісторичних розвідок. Попри всі перераховані недоліки, 
вони, насамперед, мають незаперечну документальну цінність. 
Серед етнологічних, фольклористичних та історичних розві-
док можуть для різних інтердисциплінарних студій бути залу-
чені і ці архівні матеріали. Не варто залишати поза увагою і 
їхню антропологічну цінність, відповідно, оприлюднення цьо-
го матеріалу – одне із важливих завдань майбутніх проектів, 
які повинне реалізовувати Академічне відділення етнології. 

Українсько-хорватські наукові і творчі контакти. Без-
умовним є факт, що за межами України упродовж століть 
формувався, зростав архіпелаг, іменований Зарубіжна укра-
їністика. На його просторі працювали відомі вчені, що ство-
рили значні праці з українознавства. В окремі епохи, особли-
во за радянського режиму, що паралізував українську науко-
ву думку нав’язаними догмами, саме там, у зарубіжжі, дослі-
джували українську культуру на модерних методологічних 
засадах. Лише після падіння режиму окремі відомості, праці 
вчених звідти почали потрапляти в Україну. Проте, незважа-
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ючи на зроблене, і далі той материк залишається недостатньо 
відомим в Україні. Слід повернути, збагатити сучасний укра-
їнський науковий фонд здобутками зарубіжної україністики. 
Потрібно відтворити історію того українознавства в усьому 
його обсязі, представити окремі національні фонди україніс-
тики – у Європі, Америці, Азії, показати портрети науковців, 
їхні праці, створити цілісну бібліографію. Таке завдання мож-
на здійснити у створенні комплексної «Історії зарубіжного 
українознавства». Цей проект слід виконувати як міжнарод-
ний, а його втілення має здійснюватися за підтримки держа-
ви. Координаційну діяльність може провадити Міжнародна 
асоціація україністів, що нині входить у фазу омолодження і 
динамізації. Останній міжнародний конгрес україністів у Ки-
єві показав і підтвердив необхідність саме такого процесу – 
консолідації, стимулювання світової україністики. Попри всі 
труднощі, зарубіжна україністика розвивається, збагачується 
новими вченими. Проте вона повинна мати за собою усві-
домлення щодо належності до давньої традиції з великими 
іменами і значними результатами й перспективами. Це одне з 
завдань «Історії зарубіжної україністики», що як міжнарод-
ний проект, за державної підтримки повинен відобразити в 
Україні і світі той величний науковий континент.

Зауважимо, насамперед, що культурні зв’язки українців 
і хорватів мають давні традиції. Безперечно для всіх, хто до-
бре знайомий із традиціями хорватів, відомо, що культурним 
орієнтиром для хорватів були класичні європейські зразки, 
зокрема італійські, французькі (тут варто згадати літератур-
ний напрям «петраркізм» у хорватській літературі доби Від-
родження, художнім зразком для якого були любовні сонети 
Франческо Петрарки). Проте у певні історичні періоди інтерес 
хорватської культурної громадськості концентрувався на здо-
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бутках слов’янських народів, і українська культура тут не є ви-
нятком. Умовною позначкою «зачинатель» можемо окреслити 
хорватського культурного діяча барокової доби Юрія Крижа-
нича, який ще замолоду спілкувався у Римі з українськими уні-
атами. Найбільшу цікавість у просвітника викликала ідея ство-
рення християнського союзу Європи, у складі якого слов’яни 
б мали змогу посісти чільне місце як рівноправні, повноцінні 
члени співдружності. Проте найбільшу увагу дослідник і гро-
мадський діяч приділяв питанню повернення слов’ян до їхніх 
мовних першоджерел, витоків їхньої мови. Відродження пра-
мови слов’ян Юрій Крижанич пов’язував із граматикою Меле-
тія Смотрицького.

Ледь чи не вперше з вуст слов’янського просвітника пролу-
нали ідеї стосовно назви України, її історії, мовної специфіки, 
національної своєрідності. Крижанич намагався пізнати само-
бутність українського народу, називаючи його Rebus Rutenicis 
стосовно Росії. Результатом подорожі Україною стає свідчен-
ня стану України за часів Виговського, у м. Ніжині Крижанич 
підготував короткі промови до українців, які цікавлять сучас-
ного дослідника не лише на рівні змісту, але й мовного обрам-
лення, адже, незважаючи на те, що звернення виконані на базі 
латинського письма, вони не приховують ґрунтовного знання 
автором живої народної української мови. Політичні переко-
нання, зокрема заклики до поваги московським царем укра-
їнського народу, зумовили важку долю просвітника – тривале 
перебування Крижанича у тюрмі як політичного в’язня. 

Українська тема присутня в хорватській культурі століття-
ми. Перший серед південних слов’ян переклад поезій Шевченка 
зроблено 1863 року в Хорватії – з пера провідного письменни-
ка ХІХ ст. Августа Шеноа; першу і на тривалий час єдину книгу 
перекладів Кобзаря опублікувала в Загребі 1887 року поважна 
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установа Матиця хорватська. Там же публікувалися переклади 
Марка Вовчка, Юрія Федьковича. З 1944 року українську мову 
викладають у Загребському університеті, у чому немала заслуга 
й української діаспори, за участю якої вийшли книги перекла-
дів Василя Стефаника, Уласа Самчука, проте повоєнний режим 
жорстокими репресіями перервав цю діяльність. Відродження 
україністики відбувалося завдяки славістам Флакеру і Менац, 
які ініціювали викладання української мови, своїми працями 
сприяли розвиткові хорватської україністики. Серед здобут-
ків – і перший українсько-хорватський словник, перша в істо-
рії українського мистецтва виставка українського авангардного 
мистецтва, презентована в Загребі 1990 року з фондів України з 
міжнародною конференцією, книгою теоретичних аналізів цієї 
культури. Нині в Загребському університеті успішно функціо-
нує кафедра україністики, що готує молодих фахівців. Один із 
важливих здобутків початку ХХІ ст. – книга «Геноцидний зло-
чин тоталітарного режиму в Україні. Голодомор» (Загреб, 2008, 
324 с.) – збірка досліджень українських та зарубіжних учених і 
письменників, перекладених молодими хорватськими україніс-
тами. Ця перша в Хорватії книга такого змісту мала резонанс у 
культурних, наукових і громадських колах.

Важливу роль у відродженні українсько-хорватських куль-
турних зв’язків на сучасному етапі відіграє кафедра украї-
ністики Загребського університету (Хорватія), розбудові 
культурних взаємин між країнами сприяє її багаторічний ке-
рівник, українець за походженням Євген Пащенко  – колиш-
ній завідувач кафедри української мови і літератури відділу 
східнослов’янських мов і літератур філософського факуль-
тету Загребського університету, член Асоціації хорватських 
україністів, м.  Загреб. Із його легкої руки в Хорватії відбу-
лось у перших декадах ХХІ  ст. декілька важливих заходів 
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загальнослов’янського значення. Саме на них маємо на меті 
докладніше зупинитися нижче. 

1.  22–23  березня 2004  року у м.  Загребі перебувала деле-
гація Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка на чолі з ректором Віктором Скопенком. Під час 
перебування делегація провела зустрічі з керівництвом уні-
верситету в Загребі, який є провідним вишем Хорватії. 

Під час зустрічі ректора В. Скопенка з ректором Загребсько-
го університету Хеленою Ясною Менцер було обговорено шля-
хи відновлення тісної співпраці між двома університетами. 

За результатами перемовин підписано угоду про спів-
працю між Київським національним університетом імені Та-
раса Шевченка та Загребським університетом, яка передбачає 
здійснення обміну викладачами, групами студентів, обмін 
навчальною літературою, розробку спільних дослідницьких 
проектів тощо. В.  Скопенко запросив керівництво Загреб-
ського університету відвідати Київ з метою участі у заходах 
із відзначення 170-ї річниці від заснування університету, які 
відбулися восени цього самого року.

Ректор В. Скопенко відвідав філософський факультет Загреб-
ського університету, де зустрівся з професорсько-викладацьким 
складом та хорватськими студентами Кафедри україністики

2.  Українці за кордоном вшанували 193-ю річницю від 
дня народження Тараса Шевченка (15.03.2007). Протягом 
8–10 березня 2007 року українські громади Хорватії та Боснії і 
Герцеговини широко відзначали річницю від дня народження 
Тараса Шевченка. Урочисті заходи з ушанування пам’яті ви-
датного українського письменника відбувалися в хорватських 
містах Загребі, Славонському Броді, а також у боснійсько-гер-
цеговинських  – Прняворі, Баня Луці та Лішні, де мешкають 
представники української громади.
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8 березня посол України Маркіян Лубківський та співро-
бітники посольства взяли учать в організованому Союзом 
українців і русинів Хорватії та Центральною бібліотекою міс-
та Загреба заході, присвяченому 120 річниці з моменту виходу 
першого видання творів Тараса Шевченка у хорватському пе-
рекладі Августа Харамбашича.

На заході було представлено твори з літературного дороб-
ку Кобзаря, а також порівняльний аналіз оригінальних текстів 
з перекладами хорватського поета. З-поміж іншого, на цьому 
вечорі було представлено різноманітну мистецьку програму та 
виконано українські пісні.

У своєму виступі посол України відзначив важливість таких 
заходів з метою популяризації української культури на теренах 
Хорватії, а також поінформував про плани на близьку перспек-
тиву посольства у галузі розвитку культурно-гуманітарного 
співробітництва між країнами. М. Лубківський повідомив про 
заходи, що відбуваються в Україні за участю президента Укра-
їни Віктора Ющенка у зв’язку з проведенням шевченківських 
днів, а  також про церемонію нагородження в Києві лауреатів 
Шевченківської премії. Наголошуючи на потребі продовження 
традиції з представлення українського культурного багатства 
хорватській громадськості, посол України ознайомив присут-
ніх з планами роботи дипустанови щодо розширення культур-
но-гуманітарної співпраці між нашими державами, а також за-
кликав представників товариств до консолідації у проведенні 
таких заходів з метою гідного висвітлення української духовної 
спадщини на теренах Хорватії. Українсько-хорватські відноси-
ни були започатковані ще в середині сімдесятих років, коли між 
Українською і Хорватською республіками були тісні зв’язки в 
рамках радянсько-югославської співпраці. Відбувався активний 
обмін парламентськими та урядовими делегаціями.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



175

Карацуба Мирослава. Українсько-хорватські фольклористичні зв’язки...

Розвитку відносин у цій галузі сприяло запровадження 
хорватистики на кафедрі слов’янських мов Київського наці-
онального університету імені Т. Шевченка (1995). З 1998 на-
вчального року започатковано викладання україністики в 
Загребському університеті, відбувається активний обмін 
викладачами. 

Упродовж дев’яти років в Україні діє Товариство україн-
сько-хорватської дружби «Хорус»; 1995 року в Загребі засно-
вано Товариство дружби Хорватія – Україна, які здійснюють 
значну культурно-просвітницьку роботу (обміни творчими 
колективами, художніми виставками тощо).

3. Панахида на спомин жертв Голодомору 1932–1933 ро-
ків в Україні відбулася 7 грудня 2011 року у Греко-католицькій 
церкві Кирила і Мефодія у Загребі. Таке повідомлення надій-
шло з українського посольства в Республіці Хорватія. 

У Літургії взяли участь представники хорватської громад-
ськості, члени українських організацій, товариства дружби 
«Хорватія-Україна», студенти та викладачі кафедри україніс-
тики Загребського університету, а  також представники по-
сольства України. 

У контексті відзначення 75-ої річниці трагедії українського 
народу панахиди на спомин жертв Голодомору в Україні від-
булися також у всіх місцях компактного проживання україн-
ської громади, зокрема у хорватських містах Вуковар, Славон-
ський Брод та селищах Липовляни та Міклушевці.

4. У Хорватії відзначили річницю з дня народження Фран-
ка. 21 червня 2016 року у хорватському місті Вуковар відбув-
ся культурно-літературний вечір, присвячений річниці з дня 
народження українського письменника Івана Франка, а  та-
кож заходи, присвячені п’ятій річниці існування українського 
культурно-освітнього товариства ім. І. Франка. 
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Як повідомили в прес-службі Посольства України в Хор-
ватії, на вечорі було представлено велику художню програму, 
зокрема виконували традиційні українські пісні і танці, декла-
мували поетичні твори І. Франка тощо.

З доповіддю про основні історичні віхи становлення Укра-
їнської держави виступив професор кафедри україністики За-
гребського університету Є. Пащенко, був також згодом пред-
ставлений і короткий огляд поетики Івана Франка. 

У заході взяли участь представники посольства, влади, чле-
ни культурно-мистецьких товариств українців Хорватії, Сер-
бії, Боснії і Герцеговини, представники художніх і наукових 
кіл, а також греко-католицькі священики.

Це, безперечно, лише найпоказовіші епізоди, що свідчать 
про інтерес хорватської культурної громадськості до культур-
них здобутків нашої держави.
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Р О З Д І Л  3

МЕТОДИКА 
ІСТОРІОГРАФІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

Лідія Козар

3.1. ФОЛЬКЛОРНІ МАТЕРІАЛИ 
В АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ 
ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження присвячено вивченню архівних матеріалів 
маловідомих українських фольклористів Марії Грінченко та 
Олександра Лоначевського-Петруняки. В  Архівних наукових 
фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України (далі – АНФРФ ІМФЕ) вдалося відшукати їхні архівні 
матеріали, які тривалий час залишалися поза увагою дослід-
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ників. Головними аспектами та метою дослідження фольклор-
них архівних матеріалів стала підготовка до друку та вивчення 
їхньої оригінальності, визначення місця в історії української 
фольклористики та запровадження в широкий науковий обіг. 
Актуальність обраної теми визначається наявністю нової дже-
рельної бази, з якої вдалося вперше встановити дату смерті 
О.  Лоначевського-Петруняки, а  також проаналізувати його 
архівні пісенні записи; окреслити наукову цінність рукопис-
ної збірки паремій М. Грінченко, яка значно доповнює попе-
редні видання О. Шишацького-Ілліча, М. Номиса, І. Франка, 
становить невичерпну скарбницю лексики й фразеології укра-
їнської мови, охоплює різноманітні сфери життя й побуту на-
роду, його моральний, етичний і соціальний досвід. Поставле-
ні завдання ми розв’язували за допомогою описового, порів-
няльно-типологічного та порівняльно-історичного наукових 
методів. Хронологічні межі дослідження  – кінець ХІХ  – по-
чаток ХХ ст., де М. Грінченко та О. Лоначевський-Петруняка 
представлені як українські громадські діячі та фольклористи 
в контексті національного відродження того часу. За підсум-
ками аналізу встановлено, що вчені виявили глибоке розумін-
ня теоретичних і методологічних проблем фольклористики 
і чітко відмежовували популярні фольклористичні видання 
від наукових, при підготовці до публікації народних записів 
послідовно дотримувалися принципу автентичності, доклад-
но передаючи особливості народної говірки та вказуючи на-
зви населених пунктів, де зроблено записи. Варто видати їхні 
архівні фольклорні записи та донести їх до широкого загалу, 
що слугуватиме створенню об’єктивної концепції процесу іс-
торичного розвитку української науки про народну творчість.

Так сталося, що ім’я Марії Грінченко [дівоче прізвище Гла-
диліна, псевдоніми і криптоніми  – М.  Загірня, М.  Чайченко, 
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М.  Доленко, М.  Г., М.  З. та  ін.; 01.06.1863  р., м.  Богодухів на 
Харківщині  – 15.07.1928, м.  Київ]  – української громадсько-
культурної діячки, фольклористки, письменниці, лексикогра-
фа, перекладача і педагога – найчастіше згадується в контексті 
дослідження творчої спадщини Бориса Грінченка. Життєвий 
шлях Марії Грінченко розпочався із міста Богодухова, що на 
Харківщині, де вона народилася 1 червня 1863 року у росій-
ськомовній дворянській сім’ї. «Вчиття своє я скінчила оди-
надцять років, – згадувала М. Грінченко в одному із листів до 
І. Липи, – а потім торгувала в крамниці, шила, робила дома, 
що було треба, і читала книжки... Кільки років я думала, куди 
й до чого себе приткнути: і робити щось користне хотілося, 
і заробітку було треба. Врешті зважилася бути учителькою, бо 
так собі думала, що народ без освіти ніколи нічого не досяг-
не»  1. Так після закінчення Богодухівської прогімназії вчите-
лювала в місцевій школі (1881–1884), «зранку до ночі вчила 
школярів і обрусяла їх, бо вважала, що російська мова несе 
їм культуру»  2. Проте зустріч із сільським учителем Борисом 
Грінченком 1883 року на літніх педагогічних курсах у м. Зміє-
ві вирішила її подальшу долю. Росіянка за походженням, вона 
гаряче сприйняла ідею національного відродження україн-
ського народу і стала помічницею Б. Грінченка та співробітни-
цею в усіх літературних, громадських, видавничих і наукових 
справах. У 1884 році вони одружилися і того ж року у Льво-
ві було опубліковано її першу працю – переклад Л. Толстого 
«Чим люди живі?» під псевдонімом Маруся Чайченко. Разом з 
Б. Грінченком вона невтомно працювала над збиранням і упо-

1 Листування Марії Грінченко з Іваном Липою. ІР НБУВ. Ф. ІІІ. Од. зб. 44029–
44142.

2 Там само. Од. зб. 44035.
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рядкуванням фольклорних матеріалів, укладанням «Словаря 
української мови» в 4-х  томах (1907–1909). Список друкова-
них видань М. Грінченко, уміщений у «Записках Історико-фі-
лологічного відділу УАН» (1923, т. 2–3, с. 93–109), нараховує 
понад 90  праць. Серед них найбільше науково-популярних 
творів з проблем державотворення, основ медицини, істо-
ричного минулого, літературознавчих розвідок та видань іс-
торико-етнографічного спрямування, особливо цінні спогади 
про Чернігівську українську громаду (опубл. 1928), про Настю 
Грінченко, Бориса Грінченка, Івана Франка, Івана Нечуя-Ле-
вицького, Володимира Самійленка (опубл. 1999). Працюючи в 
приватній школі Х.  Алчевської в с.  Олексіївка Борис та Ма-
рія Грінченки записували повір’я, казки, народні оповідання, 
пісні від сільських мешканців. Цю роботу вони продовжили 
на Харківщині та Чернігівщині, куди переїхали 1894  року. 
У Чернігові Грінченки видали 4 томи фольклорних записів – 
«Этнографические материалы, собранные в Черниговской и 
соседних с ней губерниях» (т. 1, Чернігів, 1895; т. 2, Чернігів, 
1897; т.  3, Чернігів, 1899), «Из уст народа» (Чернігів, 1901), 
у яких було вміщено понад 2500 зразків. 

До фольклорних збірників Б.  Грінченка ввійшло також 
понад 100 записів М. Грінченко, зроблених у 1882–1900 ро-
ках. Серед них переважають оповідання, легенди та приказ-
ки, прикмети, повір’я, замовляння, які несуть в собі ознаки 
язичницького світосприйняття, репрезентують нашарування 
різноманітних історичних періодів і міфологічних вірувань.

Варто відзначити, що більшу частину роботи щодо відшу-
ковування варіантів народних зразків, переписування їх на 
картки, коректуру виконувала Марія Грінченко, називаючи її 
«проклятою, каторжною» і водночас «дуже цікавою, любою і 
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дуже морочливою» 3. Так, в одному з її листів до І. Липи чита-
ємо: «А ви помиляєтеся: ви не знаєте, що значить видати том 
пісень; це може знати тільки той, хто цю роботу робив; і ви 
бачите тільки те, що в книзі і не бачили тієї купи, що тепер 
лежить у нас на полиці, бо не здалася до друку, а на неї може 
більше праці пішло, ніж на те, що надруковане. <...> А  зна-
єте, Іване, що то значить коректувати в Чернігові українську 
книжку? А це ось що: в «Этнографии», скажемо, буває в пер-
шій коректурі від 25 до 70 помилок на сторінці. І кожен аркуш 
читається 3–5 разів» 4.

Цікавість до народної творчості не полишала М. Грінчен-
ко впродовж всього життя. У 1913 році вона передала Етно-
графічній комісії НТШ монументальне зібрання українських 
прислів’їв і приказок. На одному з рукописів зберігся на-
пис В.  Гнатюка: «Рукопис пословиц дарує М.  Грінченкова 
(дружина Бориса Грінченка). Прошу висловити їй подяку. 
15.03.1913 р.» 5. Проте вони не були опубліковані, а залишили-
ся в рукописному фонді Етнографічної комісії, який зараз збе-
рігається в АНФРФ ІМФЕ (ф. 29-3/300–305, 454 арк.). Як видно 
із написів на збірнику, прислів’я збирали громадським коштом 
у різних місцевостях України. Названо понад 50  населених 
пунктів Київщини, Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини, 
Слобожанщини, Поділля, Волині, Галичини. Також подано 
вказівки на варіанти із друкованих збірників (понад 20 дже-

3 Листування Марії Грінченко з Іваном Липою. ІР НБУВ. Ф. ІІІ. Од. зб. 44129–
44130.

4 Там само. Од. зб. 44142
5 «Великий, як світ». Приказки та прислів’я. Рукописний збірник, пере-

даний М.  Грінченко,  – 1, 2, 3, 4  розділи. Тема: природа. Матеріал, зібраний в 
різних місцевостях України. [1913] 105  арк. Рукопис. АНФРФ ІМФЕ. Ф.  29-3. 
Од. зб. 300. Арк. 1.
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рел) – П. Куліша, Матвія Номиса, М. Костомарова, В. Милора-
довича, О. Шишацького-Ілліча, Ганни Барвінок та ін.

Варто зазначити, що дослідники постаті М.  Грінченко за-
лишили цей збірник поза увагою. Хоча її діяльність осмислено 
в працях І. Липи, Д. Пісочинця, М. Плевако, М. Чернявського, 
С. Єфремова, О. Білецького, А. Погрібного, В. Погребенника, 
Г.  Самойленка, М.  Думанської та  ін. Людмила Нежива при-
святила постаті М. Грінченко дисертаційне дослідження «Лі-
тературно-мистецькі та наукові пошуки М.  Загірньої» (АРД, 
Запоріжжя, 2001). Дослідники характеризували її як «жінку 
незламного духу, надзвичайно твердої волі й невсипущої енер-
гії», яка «була в перших лавах просто як робітниця, що совісно, 
скромно дотримувалась загального темпу в роботі й ніколи не 
сходила зі свого шляху»  6. С. Єфремов у своєму щоденнику  7 
писав, що М. Грінченко так міцно зв’язала себе з українством, 
що ні вилучити її з його, ні його уявити без неї неможливо. 
Тому нашим завданням стало вивчення рукописних матеріа-
лів монументального збірника прислів’їв і приказок та підго-
товка їх до публікації. Окремі прислів’я і приказки зі збірника 
М. Грінченко ввійшли до тритомного видання «Прислів’я та 
приказки», упорядкованого фольклористом М. Пазяком 8.

Збірник прислів’їв і приказок М. Грінченко відзначаєть-
ся багатством матеріалу (вміщено понад 12 тис. зразків, не 
рахуючи варіантів) та науковим підходом до його система-
тизації (паспортизація, вказівки на варіанти, розшифруван-
ня змісту). Тут уміщено не тільки прислів’я та приказки, а й 

6 Русова С. Життя – у праці. Неопалима купина. 1995. № 1–2. С. 77–78.
7 Єфремов С. Щоденники. Київ, 1997. С. 663.
8 Прислів’я та приказки: Взаємини між людьми / упоряд. М. М. Пазяк. Київ : 

Наукова думка, 1991. 440 с.
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загадки та інші численні народнорозмовні вислови (ідіоми, 
формули вітань, прокльонів, подяки, лайки, різні примов-
ляння, лічилки, заклички, побажання, замовляння, народні 
повір’я тощо).

Таке широке трактування пареміографічного матеріалу 
властиве було її попередникам – Матвію Номису та І. Франку. 
М.  Грінченко також поєднала і їхні принципи класифікації 
матеріалу за гаслово-стрижневими словами і тематикою, від-
мовившись від алфавітного розміщення паремій. Прислів’я 
і приказки систематизовано у видові й родові групи, що від-
повідають багатовіковим укладам родинного й суспільного 
життя народу. Нумерація зразків нараховує понад 12  тис. 
одиниць, проте мало не до кожного прислів’я чи приказки 
додано їхні варіанти, яких у кілька разів більше. У варіантах 
подано не все прислів’я, а тільки ту частина, що має лексичні 
відмінності.

Перші чотири розділи («Світ», «Огонь», «Вода», «Ліс») 
об’єднано навколо теми «Природа» під однією назвою «Вели-
кий, як світ» (105 аркушів, понад 2 тис. зразків). Вони охоплю-
ють прислів’я, приказки, народні прикмети, передбачення, що 
стосуються космогонічних народних вірувань, водного, рос-
линного і тваринного світів тощо: «Усе тінь минуща: одна річ 
живуща – світ с Богом»; «День мій – вік мій»; «Нічъ нікому не 
сприяє»; «Дай Боже час добрий»; «Якъ небесна височина, такъ 
морська глибина»; «Якъ світъ наставъ, то ще ракъ не свиставъ»; 
«Сей світъ позичений»; «Світъ, якъ маковъ цвітъ»; «Попавъ 
пальцемъ въ небо, стромляй дальше», «Місяць – козаче сон-
це», «Місяць циганське сонце», «Тримайся за землю», «Бувай 
здорова, якъ риба, гожа, якъ вода, весела, якъ весна, робоча, 
якъ пчола, богата якъ земля святая», «Оженився на чотири ві-
три, а на п’ятий шумъ», «Оце надувся, такъ якъ на вітер», «Не 
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давайся кожному вітрові повівати», «Сліпий дощъ», «Курячий 
дощъ», «Свинячий дощъ», «Коробомъ сонце, ситомъ дощъ», 
«Чудо, а не наші, и въ дощъ молотять», «Бодай мій ворог знав, 
що нині за день» 9. 

Кожний тематичний розділ М.  Грінченко називає тими 
опорними словами, які виражають теми прислів’їв, приказок 
та інших висловів, поданих у розділі. Зокрема, перший розділ 
«Світ» охоплює 35  рубрик, серед яких найбільше прислів’їв 
представлено такими опорними словами, як «Світ» (115  №), 
«Небо» (18 №), «Місяць» (37 №), «Зорі» (20 №), «Сонце» (32 №), 
«Земля» (43 №), «Вітер» (39 №), «Роса» (16 №), «Хмара» (40 №), 
«Дощ» (26  №), «Літо» (30  №), «Сніг і лід» (19  №), «Мороз» 
(28 №), «День» (44 №), «Ніч» (34 №), «Час» (55 №) 10.

До окремих прислів’їв М. Грінченко подала пояснення, що 
походять із народних легенд, переказів, оповідей. Зокрема, до 
приказки «Велике диво світило» є таке пояснення: «Хоть вже 
прикладують тепер до всього, а толкують гнотом, да думка, що 
перво на перво сказав наш предок прислів’я се до небесного 
світила, сонця, або місяця»  11. Цікаве пояснення знаходимо 
до народного вислову «За царя Томки, як була земля тонка»: 
«Кажуть, як що вельми вже давно діялось. Показує дуже дав-
ній вид нашої землі, як ще на їй панувала вода сама, а на воді 
Томко той движів» 12. Таке ж міфологічне пояснення подано 
і до вислову «Вітер – Божий дух»: «...натяка на стародавнього 

9 «Великий, як світ». Приказки та прислів’я. Рукописний збірник, 
переданий М. Грінченко, – 1, 2, 3, 4 розділи. Тема: природа. Матеріал, зібраний 
в різних місцевостях України. [1913] 105 арк. Рукопис. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 29‑3. 
Од. зб. 300.

10 Там само.
11 Там само.
12 Там само.
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Вітрового бога – Стрибога» 13. До народного вислову «Господи, 
як суха рата» М. Грінченко подала таке пояснення: «У поляків 
є: сухі рати заплаціл – против того, як нічого їсти; а в нас ви-
ходить мов би проти посухи» 14.

Подано кілька пояснень до замовлянь, пов’язаних із чарів-
ною силою місяця: «Як місяць уповні, та купають у виварку з 
святої верби дитину, то так до його примовляють:

– Місяцю Адаме, ім’я тобі Авраме!
Дай тіла на сі кості, 
а як не даси, то прийми мощи» 15.
Другий розділ «Огонь і суха земля» охоплює 24 родові гру-

пи, серед яких за чисельністю варто виділити такі з них, як 
«Огонь, пожар» (59 №), «Іскра» (19 №), «Дим» (12 №), «Гори» 
(28 №), «Пісок, порох, пил» (13 №), «Камінь» (45 №), «Золото» 
(12 №), «Залізо» (10 №) 16. Окремі пояснення, подані М. Грін-
ченко, допомагають сучасному читачеві зрозуміти стародавнє 
язичницьке трактування виразів: «Біда, а гріх гасити» (старо-
давнє одкланяня огневі темного, як Богу, которого скрізь шу-
кали, поки добрались, що Бог-дух)» 17.

Третій розділ «Вода» містить 37 тематичних рубрик, присвяче-
них водній стихії та її жителям. Серед них варто виділити такі, як 
«Вода» (111 №), «Море» (30 №), «Болото» (16 №), «Берег» (20 №), 
«Риба» (42 №), «Раки» (52 №), «Жаба» (43 №), «Кулик» (16 №) 18. 
Пояснення до них розкривають зміст деяких стародавніх виразів: 

13 Там само.
14 Там само.
15 Там само.
16 Там само.
17 Там само.
18 Там само.
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«Чудак покайник, що рибу крав» (Як ловлять рибу, да вкраде ко-
торий з рибалок, то біда єму, бо риба не буде ловитця)» 19.

Четвертий розділ «Ліс» стосується рослинної і тваринної 
тематики і нараховує 64 рубрики. Найбільше прислів’їв пред-
ставлено такими родовими групами, як «Ліс» (35 №), «Цвіт, 
квітка» (21 №), «Дуб» (17 №), «Дерево, кущ» (40 №), «Пень» 
(28 №), «Лика» (25 №), «Гриби» (30 №), «Черв’як» (20 №), «Га-
дюка» (17 №), «Птах» (44 №), «Зозуля» (13 №), «Сокіл» (12 №), 
«Ворон, крук, грак» (86 №), «Пугач, пущик, сич, сова» (57 №), 
«Заєць» (38  №), «Лисиця» (13  №), «Вовк» (22  №), «Ведмідь» 
(32 №) 20.

Деяке зілля має магічну дію, як довідуємося із такого пояснен-
ня: «Варять і кажуть: «Терлич, терлич» Мого милого приклич! 
«Як дуже зіллє кипить, милий поверх дерева летить; як не дуже, 
то ополовині дерева, та поб’ється бідний так!» 21. М. Грінченко 
подала цікаві спостереження щодо окремих магічних дій – топ-
тання рясту та сну: «Дождав рясту топтати» (ждуть, щоб пока-
завсь ряст, приносють додому и топчуть: то певно весна вже)»; 
«Щоб на той год діждати сону топтати» (Себто на Вкраїні так и 
з сном, як из рястом)» 22. Зустрічаються назви рідкісних рослин: 
«Веху вхопив» (Таке зілля, шкодливе для скоту) 23.

Темою п’ятого розділу («Господи, пострічай!») збірника 
стали релігійні уявлення, міфологія, демонологія, народний 
календар та родинна обрядовість українців, які охоплюють 
112  рубрик. Найчисельніші з них такі: «Бог» (300  №), «Гріх» 

19 Великий, як світ». Приказки та прислів’я...
20 Там само.
21 Там само.
22 Там само.
23 Там само.
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(62  №), «Рай й Пекло» (32  №), «Великдень» (36  №), «Юрій 
святий» (38  №), «Петрівка, Петро» (47  №), «Весілля» (38  №), 
«Куми» (70 №), «Чорт, мана, домовик» (460 №) 24. 

До багатьох прислів’їв подано пояснення, у яких упорядник 
часто висловлює власні судження з приводу їхнього змісту. 
Так, до вислову «Дай Боже! – Роби небоже» подано примітку: 
«Таки й так. Як не робитиме, то й не буде мати; нещасному Бог 
дасть, а лежневі не дасть» 25 . До приказок «З Богомъ не будемъ 
позиватися», «Зъ Богомъ нічого жартовати» дописано: «Нема 
куди», «Правда истиная» 26.

Народні вирази «Було не Савити, не Варварити, на сороч-
ку сурганити. Я Іван Хреститель. Од усіх святих проститель» 
М.  Грінченко вивела із оповідання про жінку, яка не хотіла 
працювати, тому що кожний день для неї було якесь свято, 
і як Іван Хреститель її перехрестив 27. Часто редакторські по-
яснення допомагають зрозуміти значення таких рідковжива-
них слів, як каня, песиголовець, рахмани, цур, цурка тощо. На-
приклад, до прислів’я «Чекає, як каня дощу» є таке пояснення: 
«Каня у польських прислів’ях у кого хмара, у кого птиця хижа. 
По повір’ю, каня не п’є другої води, як дощову» 28.

У розділі охоплено прислів’я, приказки, народні прикмети, 
передбачення, що стосуються народного календаря. На кож-
не свято є різні прислів’я, приказки, прикмети, передбачення, 

24 «Господи, пострічай!» Приказки та прислів’я. Рукописний збірник, 
переданий Етнографічній комісії М.  Грінченко. 5  розділ. Тема. Релігійні 
уявлення, міфологія, демонологія і под. Матеріал, зібраний в різних місцевостях 
України. [1913]. 98 арк., 99 арк. Рукопис. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 29-3. Од. зб. 301.

25 Там само.
26 Там само.
27 Там само.
28 Там само.
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спостереження («Прийде Вербниця  – назадъ зіма вернетця», 
«До весняного Миколи не можно купатця, бо з чоловіка верба 
виросте», «Хто сіє по Покрові, той не має що дати корові») 29.

Шостий розділ – про людину та її фізичний стан – охоплює 
122  рубрики. Серед них варто виокремити такі, як «Чоло-
вік, люде» (90 №), «Душа» (153 №), «Голова» (158 №), «Губи» 
(127 №), «Язик» (71 №), «Зуби» (68 №), «Руки» (174 №), «Жи-
віт» (52  №), «Ноги» (80  №), «Врода» (50  №), «Хлопець, чоло-
вік, дівчина, молодиця» (105 №), «Дід, баба» (150 №), «Розум» 
(174 №), «Слово» (228 №), «Вдача» (60 №), «Лихе, зле» (350 №), 
«Дурень» (270 №), «Любов» (42 №) 30.

Редакторські примітки до окремих прислів’їв значно 
розширюють уявлення про вірування українського народу. 
Наприклад, до вислову «Не божись  – бо кров з носа піде» 
подано таке пояснення: «Єсть повір’я у нас, що в убитого 
кров піде з носа, як прощатиметця з тілом убійник, не при-
знавашись перш»  31. До приказки «Сон  – мара, а  Бог віра» 
М. Грінченко дає свій коментар: «То приказка давня! И таки 
так воно и єсть...» 32.

Сьомий розділ об’єднує паремії за темою «Рід» (25  ру-
брик). Найбільші за обсягом тематичні рубрики «Домівка» 
(44 №), «Родина» (36 №), «Дід, баба» (70 №), «Родителі. Бать-
ко» (200 №), «Мати» (88 №), «Дитина» (85 №), «Сирота» (40 №), 
«Женіння» (38  №), «Віддання» (26  №), «Чоловік, муж; жінка, 

29 «Господи, пострічай!» Приказки та прислів’я....
30 Чоловік, люде. Приказки та прислів’я. Рукописний збірник, переданий 

Етнографічній комісії М.  Грінченко.  – 6  розділ. Тема: людина, фізичний стан 
людини і под. Матеріал зібраний в різних місцевостях України. [1913]. 83 арк. 
Рукопис. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 29-3. Од. зб. 302.

31 Там само.
32 Там само.
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жона» (133 №) 33, які відображають народні погляди на родин-
ні стосунки. Тут також знаходимо редакторські коментування 
окремих паремій. Так, біля приказки «На сиротах и світ сто-
їть» читаємо: «Що воно по чужих людях викріпне в біді, ви-
вчитця в науці – у життю вивіритця» 34.

Восьмий розділ «Людина як суспільна одиниця, її праця, 
навколишнє оточення, майно і под.» вирізняється тематичною 
різноманітністю (об’єднує 145 рубрик), які відображають жит-
тя людей за професіями та станами. Тут подано багато таких 
слів на означення тематичних рубрик, які на сьогодні вийшли 
з активного вжитку: ситник, кушнір, отаман, князь, чернець, 
піддячий, повітчик, війт, десятник, шорник, шинкар, осавула, 
рахмистр, некрут, подушне, панщина тощо.

До окремих із них подано пояснення: «Велетень в громаді, 
як правда в пораді (Велетні були здорові на зріст давні люде. 
Так нам були вони звісні. Пословиці на велетні од п. Гатцука, 
переложені сюди, показують великого духом чоловіка)» 35.

Значною чисельністю виділяються рубрики «Піпъ, попадя, 
попівна» (130  №), «Панъ, пані, паничъ, підпанокъ» (200  №), 
«Козакъ» (115  №), «Некрутъ, жовніръ, москаль, солдатъ, 
вуланъ, драгунъ» (80 №), «Люде, громада, мир» (70 №), «Прав-
да й кривда» (70 №), «Бійка» (70 №), «Багатство и вбожество» 
(66 №), «Ми, наші, наше» (75 №), «Своє, чуже» (90 №).

33 «Рід». Приказки та прислів’я. Рукописний збірник, переданий Етногра-
фічній комісії М. Грінченко. 7 розділ. Тема: родина, рідня. Матеріал, зібраний 
в різних місцевостях України. [1913]. 12 арк. Рукопис. АНФРФ ІМФЕ . Ф. 29-3. 
Од. зб. 303. 

34 Там само.
35 «Громадські річи». Приказки та прислів’я. Рукописний збірник, переда-

ний Етнографічній комісії М.  Грінченко. 8  розділ. Тема: людина як суспільна 
одиниця, її праця, навколишнє оточення, майно і под. [1913]. 67 арк. Рукопис. 
АНФРФ ІМФЕ. 29-3. Од. зб. 304.
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Дев’ятий, десятий і одинадцятий розділи об’єднані навколо 
теми «Предмети і продукти господарювання, дозвілля і подібне, 
доля». Дев’ятий розділ «Гроші, одежа, їжа, забави, посуд» охо-
плює понад 200 тематичних рубрик. Багато слів на означення 
назв грошей, одежі, їжі, посуду, забав сьогодні вийшло з актив-
ного вжитку: таляр, гріш, шаг, шостак, шеляг, жупан, каптан, 
семеряжка, книш, лемішка, варенуха, сагайдак, кий, жорна, ро-
жен, ковінька, терниця, веретено, мотовило, корець тощо. Най-
більше прислів’їв об’єднують такі рубрики, як «Хліб» (60  №), 
«Горілка» (80 №), «Гість, гості, гостина» (60 №). Тут також зу-
стрічаємо цікаві редакторські пояснення до окремих паремій. 
Зокрема, до вислову «Е! Я такий, що мішки шию!» М. Грінченко 
навела народну оповідь про чоловіка, який назвався кравцем. 
А коли йому сказали пошити «юпку та свиту», він відказав, що 
шиє тільки мішки 36. До десятого розділу «Часъ та місце» ввій-
шло близько 200 паремій, які об’єднані навколо 26 рубрик. Оди-
надцятий розділ «Доля» поділений на 20 рубрик, у яких переда-
но народні погляди на долю, життя, талан людини. Нашу увагу 
привернули такі паремії – «Живий до Бога лізе! (То – біда!)!»; 
«Шти отця-матір, будеш довголітен на землі»; «Коли лихо, то ще 
й вік довгий»; «Щастя має роги, біда має ноги» 37. 

Спираючись на опубліковані та рукописні архівні матеріали, 
вдалося частково окреслити творчий портрет громадівця Олек-
сандра Лоначевського-Петруняки – уродженець Волині, україн-
ський громадський діяч, філолог (закінчив Київський універси-
тет, 1860–1864), письменник, фольклорист, педагог. Збереглися 

36 Предмети і продукти господарювання, дозвілля і подібне, доля. Приказки 
та прислів’я. Рукописний збірник, переданий Етнографічній комісії М. Грінчен-
ко. – 9, 10, 11 розділи. [1913]. Рукопис. АНФРФ ІМФЕ. 29-3. Од. зб. 305.

37 Там само.
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рукописні пісенні записи О. Лоначевського в архівних наукових 
фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни в колекції І. Я. Рудченка 38. Записи частково паспортизова-
ні, є вказівки на місцевість (м. Київ, Біла Церква, с. Кожанка, 
с. Мовчанівка, с. Піщана) та окремі імена інформаторів, пооди-
нокі коментарі тощо, що засвідчує про науковий підхід запису-
вача. Оригінальна частина пісенних записів О. Лоначевського 
висвітлюють політичне життя українського народу  – це істо-
ричні, козацькі, рекрутські, бурлацькі та заробітчанські пісні. 
Найдавніші з них сягають козацької доби – про татаро-турецьку 
неволю та боротьбу з нею, так звані «невільницькі псалми» 

 Розлилися крути бережечки[,]
Розлились не въ пору[.]
Заплакали молоди козаки
Сидя у неволі (№ 46).

Це варіанти загальнопоширених творів про легендарну 
смерть на полі бою непохитних у своїй вірі, відважних захисни-
ків нашої землі Морозенка (№ 73) та невідомого козака («Ой у 
полі могила», № 67; «Ой изъ-за гори да сніжокъ и мжить», № 58):

Ой изъ-за гори да сніжокъ и мжить
Тамъ козакъ убитъ лежить
На купину головкою
Накривъ очи муравкою, –
Оченьки муравкою
А рученьки кітайкою

38 Рудченко  І.  Я. Колекція  №  1 «Всяка всячина»  – рукописна книга 
О. Лоначевського. Пісні (без мелодій), загадки, легенди, етнографічні матеріали 
тощо. З  матеріалів Полтавського краєзнавчого музею. 1864–1873  рр. 192  арк. 
Рукопис. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 8-к. 1. Од. зб. 21. Арк. 22–37. № 45–76.
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А ніженьки нагайкою.
Въ правій руці свіча горить
А въ лівій коня держить
А въ головкахъ соколъ скаче
А въ ниженькахъ коникъ плаче.
Стоявъ коникъ три годині
Вибивъ землі в три коліні.
– «Не стій, коню, надо мною
Не бий землі підъ собою.
Самъ ти бачишъ болість мою.
Біжи, коню, дорогою,
Та доріжкою стовбовою
Долиною глибокою.
Щобъ черкеси не дігнали,
Щобъ сідельця не изняли,
Бо сідельце дорогеє,
Саме срібне золотеє.
Ой прибігъ коникъ до батенька въ двіръ,
Стукнувъ-гуркнувъ до батька въ частокілъ.
Вийшла мати изъ кімнати
Стала коника питати:
– «Ой коню жъ мій вороненький
Де жъ мій синъ молоденький?»
– «Да не плачъ, мати, не журись,
Бо вже твій синъ оженивсь:
Та взявъ собі паняночку
Въ чистимъ полі могилочку!
Візьми мати піску въ жменю,
Посій по каменю.
Коли той пісокъ зійде,
Тоді твій синъ въ гості прийде (Біла Церква, № 58).
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Значний інтерес серед пісень політичного життя викли-
кають історичні твори про руйнування Запорозької Січі і 
знищення козацтва  – «Ой ви, хлопці, запорожці» (№  48), 
«Ви, чорниі галочки» (№ 57), «Вчора генерали пили та гуля-
ли» (№ 59), «Ой як дошли славни запорожці» (№ 61). До час-
тини історичних пісень подано коментарі. Так до пісні «Ой 
як дошли славни запорожці» О. Лоначевський подав такий 
коментар: «Співавший додавъ: «Дальше не памъятаю, але 
здаецця то кінчаецця такъ: “Якъ ударивъ Павлюга чи Гонта 
чи хто

Зъ бійниці
Посипались москалики
Та якъ зімні кіслиці”» (арк. 28, № 61).

Як видно із іншого коментаря, О. Лоначевський у Києві за-
писав «шматокъ изъ середини» історичної пісні із оригіналь-
ними символічними формами:

Вчора генерали пили та гуляли
А молодиі Запорозці якъ орли літали
Розійшлися по куренямъ запасу набрати
А вся старшина Московська – церкви грабувати
Ой набрали срибла-злота тай стали гадати
«Яку жъ будемъ Запорозцямъ кару задавати».
«Ой чи вішати чи стреляти?»
А якъ стать на нихъ стреляти, –
Нельзя на нихъ рукъ издняти (арк. 28, с. 59, № 59).

До пісні «Ви чорниі галочки» (№ 57) О. Лоначевський також 
подав цікавий коментар: «Цю пісню співавъ мені парубокъ ще 
молодий, вінъ мелникуе й досі. Се було въ полі; біля огнища 
седіло ще кілька чоловік тожъ мельниківъ.
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– Оце доладня пісня, обізвався одинъ – вивчи и мене: Я іі й 
перш чувавъ та не перенявъ.

– Та й я самъ іі не всю знаю, – забувъ де-що, сказавъ співав-
ший. Я ёго запитавъ:

– Про яку жъ се ти співавъ Судариню?
–  Про царицю Катерину, одказавъ, перше всі степи наши 

були, а на нихъ ми й розкошували…хочъ не ми, дакъ батьки, 
діди наши… А ті степи вона поділила панамъ. Отъ, де-котрі 
зъ козаківъ (бо першъ всі козаки були… якъ теперъ мужики, 
такъ тоді козаки були)…то иньши, котори завзятійши були зъ 
козаківъ, и посідали на човники та й поіхали на Чорне море 
и майнули за море шукати собі степівъ, та Богъ іхъ відае, що 
знайшли. Всі жъ ті, що позоставались, поробились бурлаками. 
Эге, бурлаками, бо землі чортъ ма. Отъ кільки насъ тутъ се-
дить, то всі ми бурлаки, а першъ були козаками…хочъ и не ми, 
такъ батьки наши.

– Ну, а коли було лучче? Зновъ питаюсь.
–  Стережись, Андрию! обізвавсь одинъ зъ мельниківъ: не 

все балакаецця, що думаецця…
Після ціхъ словъ Андрий вже не хтівъ мені всёю казати: 

боявсь. Цю розмову я записавъ тоді жъ заразомъ зъ піснею. 
А. Лоначевскій». (Арк. 27–28, с. 59).

Відзначаються оригінальністю та новизною балади про 
Сербина (№ 65), Лебеденка (№ 71), рекрутські («Зъ підъ Киіва 
зъ підъ Ромна», №  69), заробітчанські («Шиють шевці на три 
стольці», № 45) та бурлацькі пісні («Нема въ світі такъ нікому 
Якъ бурлаці молодому!», № 64; «Да не спавъ я нічку Темнень-
кую», № 68). Іншу частину записів складають пісні про кохання, 
жартівливі та сороміцькі пісні, поодинокі балади. Таким чином, 
О. Лоначевський приділяв велику увагу історичним пісням, які 
змальовують боротьбу українського народу проти турецько-та-
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тарського та польсько-шляхетського поневолення, проти коло-
нізаторської політики царської Росії, що правдиво розкриває 
класові протиріччя на Україні. Всі пісні відзначаються оригі-
нальністю і новизною, більшість з них ще не була у друці. На 
жаль, фольклорних записів О. Лоначевського у фондах Якова 
Новицького (ф. 4) розшукати не вдалося. Вважаємо це завдан-
ням майбутніх дослідників. Тут знайдено тільки лист О. Лона-
чевського до Я. Новицького 39, написаний у 1888 році. У ньому 
О.  Лоначевський повідомляв Я.  Новицького про те, що після 
закриття ПЗВРГТ до його рук потрапило 136 пісень Я. Новиць-
кого, які О.  Лоначевський вирішив надіслати збирачеві. «Всё, 
что попало ко мне, – наголошував О. Лоначевський, – всё это 
сохранено мною въ наилучшемъ виде. Кь сожалению, в числе 
Вашихъ, доставшихся мне 136 песенъ, едва ли можно выбрать 
и полтора десятка цельных неисковерканных песенъ; остальное 
всё или отрывки, или конгломератъ, который можетъ разве при-
годиться какъ дополнение къ цельнымъ варьянтамъ» 40. Отже, 
О. Лоначевський робив науковий відбір фольклорних текстів, 
подавав свої примітки до них, приділяв велику увагу варіантам, 
турбувався про збереження записів: «Темъ не менее все 136 ва-
ших песенъ пошлю завтра отдельной посылкой. На каждомъ 
листочке поделаны мною заметки, которыя быть можетъ и Вамъ 
пригодятся. Ваше предположение издать Екатеринославский 
сборникъ меня порадовало; если посылаемый Вамъ матерьялъ 
после напечатания окажется ненужным, то не выбрасывайте 
его, а пришлите мне, за что буду очень благодаренъ» 41.

39 Лист Лоначевського  А.  И. до Я.  П.  Новицького, 1888. 2  арк. АНФРФ 
ІМФЕ. Ф. 4–3. Од. зб. 84.

40 Там само.
41 Там само.
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О.  Пипін одним із перших подав біографію Олександра 
Лоначевського, матеріали якої йому передав сам Лоначев-
ський: «Уродженець Волині, він навчався в Новоград-Во-
линському парафіяльному училищі, потім у Ніжині, потім 
1861  року вступив до Київського університету, де закінчив 
курс 1865  року. Він був потім учителем гімназії в Житоми-
рі, але 1874 року, покинувши цю службу, став начальником 
ремісничого училища в Києві, ним же й створеного за до-
рученням Київського міського управління, потім такого ж 
училища в Полтавській губернії, організованого ним за до-
рученням Полтавського губернського земства; також був за-
відувачем залізничного училища в Гомелі. Любов до етногра-
фічного 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» 42.

Тут же вміщено цікаві спогади О.  Лоначевського про його 
університетські роки (1860–1864) у Києві: «Це були часи націо-
нального пробудження. І рідко в когось зі студентів малоросів 
не було зошита з різним етнографічним матеріалом, переважно 
пісенним. Кожен записував з уст народу. Вище мене курсом або 
двома стояв О. І. Стоянов. За його пропозицією, складений був 
проект грандіозного збірника пісень, складання котрого взяли 
на себе студенти, а саме: О. І. Стоянов – історичні пісні, І. П. Но-
вицький – побутові, М. О. Вербицький – сімейні, а я – любовні, 
крім того, я збирав від товаришів і казки» 43. Уже незабаром ма-
теріал, зібраний Лоначевським, – як зазначив О. Пипін 44, – став 
з’являтися в пресі. Він передав частину своїх пісень студенту 

42 Пыпин А. История русской этнографии. 1891. Т. 3. С. 376–378.
43 Там само. С. 377.
44 Там само.
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Б.  Лавренку, який згрупував їх і видав під заголовком: “Пісні 
про кохання” (Київ, 1864). Це була чудова збірка в той період, 
коли після припинення “Основи” настали для малоросійської 
літератури глухі часи і почали посилюватися ворожі чутки про 
українофільство, зівставне з польскою інтригою. Збірник скла-
дений за особливою системою, так би мовити за періодами 
розвитку “любовної історії”. Дещо пізніше Лоначевський пе-
редав зібрані ним казки Рудченку, у збірнику якого вони були 
опубліковані. На початку 1870-х років він брав участь в робо-
ті Київського відділу Географічного товариства. Тут належать 
йому дві роботи: невелика замітка – «Криниця», побутова кар-
тинка з малоросійського народного життя, і редакція збірника 
пісень, зібраних на Буковині Г.  І. Купчанком, який повідомив 
при цьому «Некоторые историко-географическия сведения о 
Буковине». Фольклорні записи Г.  Купчанка, доправлені в Ки-
ївський відділ Товариства, включали пісні, казки, прислів’я та 
ін.; видання пісень становило лише початок цілого зібрання. 
Редакція Лоначевского полягала в наступному: «Пісні, каже 
він, розділені мною на шість відділів, які прийнято на засіданні 
для майбутньої збірки пісень; ось ці відділи: пісні культу, пісні 
життя особистого, пісні сімейні, політичні, мистецтво і повчан-
ня в піснях. Внутрішнє розташування пісень кожного відділу 
я намагався зробити строго послідовним, а для зручності при 
користуванні збіркою до кожної пісні написано мною назву, 
у якій я намагався передати сутність змісту. Усі пісні про один 
і той самий предмет або про предмети близькі, поставлені по-
руч». Щодо першого відділу він робить ще таке застереження: 
«Крім власних пісень, я вніс сюди народні забобони, замовлян-
ня і молитви, бажаючи таким чином з’єднати все, що стосується 
народних вірувань, – так як вони складають для етнографа най-
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цікавішу сторону народного життя» 45. О. Пипін 46 наголошував 
на тому, що такий розподіл пісенного і легендарного матеріалу 
досить полегшує огляд його змісту. Цей матеріал, безсумнівно, 
розпадається на відомі групи, але не можна не помітити, що цей 
розподіл і позначення змісту пісні, легенди, перекази і т. д. не 
можна вважати цілком точним і вичерпним предметом. Крім 
тієї риси змісту, яку поставлено редактором як його особли-
ву ознаку, цей зміст дуже часто, якщо не завжди, представить 
і інші риси, за якими цей твір міг би бути приведений в іншу 
класифікацію: пісні культу можуть бути поставлені в паралель з 
піснями життя особистого, сімейного, з повчанням і т. д.; у вся-
кому разі цілком вичерпати зміст пісень могло б тільки всебічне 
дослідження, яке неодмінно виходило б за межі класифікації, 
поставленої в цій редакції; остання проте представляє цікаву 
спробу ближче увійти в зміст пісенного матеріалу. Така ж сис-
тема класифікації була прийнята потім Драгомановим в його 
виданні «Малорусских народных преданий и разсказов». Зна-
йдений лист О.  Лоначевського до М.  Драгоманова написаний 
1876 року 47. Обидва вони народилися 1841 року. М. Драгома-
нов у вересні (18 вересня), дата народження О. Лоначевського 
поки що невідома. М. Драгоманов помер 20 червня 1895 року, 
О. Лоначевський – 25 березня 1907 року 48. Ім’я Михайла Дра-
гоманова (1841–1895) загальновідоме в українській і європей-
ській фольклористиці, а  О.  Лоначевського маловідоме. Тому 
дане листування значно доповнює характеристику О. Лоначев-

45 Пыпин А. История русской этнографии...  С. 378.
46 Там само.
47 Архів Михайла Драгоманова. Т. 1. Листування Київської старої громади з 

М. Драгомановим (1870–1895 рр.). Варшава, 1938. С 163–171.
48 Копія свідоцтва про смерть О. Лоначевського. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 36-к. 1. 

Од. зб. 38.
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ського як патріота України, засвідчує його небайдужість до її 
долі. Приводом до написання листа очевидно стали передмови 
М. Драгоманова «З переднім словом про галицько-руське пись-
менство» до видання «Повісті Осипа Федьковича» (Київ, 1875) 
та до видання О. П. Косач «Український народний орнамент» 
(Київ, 1876), де М. Драгоманов, замість назви «Україна», часто 
вживав назву «Малоросія». Варто виділити основні думки лис-
та О. Лоначевського: 1) критика М. Драгоманова за принизливе 
вживання ним, замість слова «Україна», іншого – «Малоросія»; 
2)  трактування О.  Лоначевським своїх поглядів: а)  про Шев-
ченка; б)  про «обрусительство»; критика Пипіна та  ін.; в)  про 
український ідеал; г) заклик до М. Драгоманова писати так, щоб 
«з кожної думки Вашої кров капала». О. Лоначевський критику-
вав М. Драгоманова за принизливе вживання ним, замість сло-
ва «Україна», іншого – «Малоросія». Олександр Лоначевський 
1876 року писав Драгоманову так: «Ви мені сказали, що найкра-
щі москалі (Сув[орин,] Пип[ін] и др.) йіднойі з вами гадки, що 
вони запоможуть вам-нам. Я вам повірив!.. Але недавно вчитав-
ся в Суворина та Пипіна и зобачив, що вони – абрусітьелі! Я ще 
зроду не бачив москаля не абрусітьеля. Серденько, загляньте 
собі в душу: на чім покладаєте ви віру в москаля? [...] Покажіть 
же мені йединого москаля, щоб не дивився на словйанщину йак 
на базар для свойіх товарів, такий базар, де вони самі й ціну на-
значають…»  49. «Горе тому народові, котрому випало на долю 
добувати волю з чужоземцем на чолі! Бо він не зілльеться ду-
шею з чужім народом, бо він все озиратиметься на льюбьенойе 
атьечество, щоб при чужіх дрівцях йому кулішу наварити» 50, – 

49 Архів Михайла Драгоманова. Т. 1. Листування Київської старої громади з 
М. Драгомановим (1870–1895 рр.). Варшава, 1938. С. 163–171.

50 Там само.
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ці рядки по-особливому співзвучні із сьогоденням, хоча з мо-
менту їх написання минуло 142 роки.

Отже, зібрані й упорядковані М. Грінченко прислів’я, при-
казки, ідіоми, фразеологічні сполуки, народні порівняння, 
різноманітні примовки й пояснення до них цікаві й цінні не 
тільки своїм змістом, а й художньою формою, багатством ху-
дожніх засобів. Фундаментальне зібрання паремій М.  Грін-
ченко значно доповнює попередні видання О. Шишацького-
Ілліча, М.  Номиса, І.  Франка, становить собою невичерпну 
скарбницю лексики й фразеології української мови, охоплює 
різноманітні сфери життя й побуту народу, його моральний, 
етичний і соціальний досвід. Подібно до збірки М.  Номиса, 
збірка паремій М.  Грінченко за всіма ознаками розрахована 
на те, щоб з матеріалу вивести характеристику українського 
народу, його життя, створити образ нації. Тому нашим осно-
вним завданням має стати публікація такого цінного збірника 
прислів’їв і приказок, якого упорядкувала і зберегла для нас 
велика подвижниця української культури Марія Грінченко. 
Олександр Лоначевський як громадський діяч, патріот Укра-
їни зробив помітний внесок у розвиток української фолькло-
ристики, зібравши і опублікувавши записи народних пісень та 
казок, упорядкувавши фольклорні записи Г. Купчанка, зберіг-
ши від забуття численні уснопоетичні твори. Проаналізовані 
архівні пісенні записи О.  Лоначевського містять оригінальні 
пісні, які висвітлюють політичне життя українського народу, – 
це історичні, козацькі, рекрутські, бурлацькі та заробітчанські 
пісні, більшість з них ще не була у друці. О. Лоначевський ро-
бив науковий відбір фольклорних текстів, подавав свої при-
мітки до них, приділяв велику увагу варіантам, турбувався про 
збереження записів. Епістолярна полеміка О. Лоначевського з 
М. Драгомановим допомагає розкрити їхні характери, погляди 
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на Україну й українство. Поряд з монументальною постаттю 
М. Драгоманова О. Лоначевський-Петруняка також має посіс-
ти вагоме місце в історії українознавства, варто видати його 
архівні фольклорні записи та донести до широкого загалу його 
листування та багатство творчої спадщини, щоб на прикладі 
його біографії виховувати любов до України.
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3.2. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКОВА 
ПРОЗА: СТАН І ПЕРСПЕКТИКИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Казкознавство – галузь фольклористики, що вивчає народ-
ні казки: їхнє походження, функціонування, будову, а  також 
історію записування (збирання), систематизації, особливості 
підготовки до друку, історію видання і дослідження казок, олі-
тературення традиційних сюжетів та фольклоризацію літера-
турних творів тощо.

Казка – фольклорний розповідний сюжетний твір про ви-
гадані, часто фантастичні події, що відбуваються з людиною 
чи твариною; вид усної народної прози: епічні твори алегорич-
ного, повчально-розважального, чарівно-фантастичного, при-
годницького, героїчного або побутового реалістичного змісту 
з установкою на вигадку і щасливу розв’язку для головного 
героя. Зазвичай український казковий епос поділяють на каз-
ки про тварин, чарівні, соціально-побутові. Дослідники засто-
совують ще й такі терміни: казки новелістичні, гумористичні, 
казки-легенди, казки-анекдоти, казки-притчі тощо. 

Є різні способи класифікувати казки, один із найголовні-
ших  – за жанровими різновидами, сюжетно-тематичними 
циклами. І хоч у творах різних груп чимало спільного, усе ж 
виокремлюються певні основні критерії для жанрової іден-
тифікації. У казках про тварин часто наявний чарівний еле-
мент, одухотворення предметів і явищ довкілля; у багатьох 
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чарівних казках діють тварини, наявна пригода, повчання, 
мораль. У чарівних казках дія відбувається у вигаданому сві-
ті, у  соціально-побутових  – усе неймовірне відбувається в 
реальному світі, елемент чарівного поданий як своєрідний 
художній прийом, гра уяви, що допомагає повніше розкрити 
явища дійсності, певні риси місцевого громадського, суспіль-
ного, сімейного життя.

Учені багатьох країн прагнуть проникнути в таємницю 
схожості сюжетів, персонажів казок різних країн світу. За 
міфологічною теорією (брати Якоб та Вільгельм Грімми, 
ранній О. Потебня, О. Афанасьєв, Ф. Буслаєв) – казки роз-
винулись із прадавнього міфу, переказу про явища приро-
ди, про різні події, про богів. Інша теорія – міграційна: каз-
ки «мандрують» світом (Т. Бенфей). Більшість українських 
казкознавців (І.  Березовський, Л.  Дунаєвська, В.  Давидюк, 
І.  Хланта), як, до речі, й зарубіжних (зокрема, В.  Пропп), 
вважають, що казка – це твір історичний, оскільки неодмін-
но зображує певний етап життя народу, який її склав, фік-
сує національні звичаї, уявлення, традиції. Мотиви, теми, 
образи, мова казок  – це самостійний світ, особливий для 
кожного народу, що впродовж історії розвивався за певних 
суспільно-економічних умов.

Народна традиція розповідати казки дуже давня. Ще на 
племінному рівні наші пращури оповідали казки, це був спо-
сіб передавання від дідів до онуків важливої, життєво потріб-
ної інформації. Така казка мала міфічне коріння, бо пояснити 
світ тоді неможливо було інакше. Боги родів ставали героями 
таких міфічних оповідей. Крім богів, у казках діяли і помічники 
людини. Часто вони незвичайні, трохи примітивні (казка про 
Довгомудика). Про міфічну природу казки вчені писали, що це 
блідий і пересаджений на землю міф, причому «міф первісний», 
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«племінний», «індоєвропейський»1. Сталість казки пояснюється 
перевагою у фольклорі типового і традиційного над індивідуаль-
ним. За соціологічними поглядами на фольклор як на колективне 
несвідоме/свідоме, казка постає як спосіб передавання інформа-
ції та як засіб збереження досвіду людської спільноти. Людство 
обрало казку як форму для збереження сакрально-профанної 
культурної інформації, як невимушено-примусове навіювання 
підростаючому поколінню культурних цінностей роду-племені, 
як спосіб привернення уваги до пізнання соціуму, створеного ді-
дами (пращурами). Зрештою, казка – це й спосіб виховання, ка-
тарсису, естетичної насолоди, розваги, психоемоційного збалан-
сування, а ще – імпульс до розвитку уяви, фантазії, мрії.

Народну казку як своєрідний феномен досліджують пред-
ставники різних галузей знань. Її природа глибоко філософська: 
казка мудра, дієва (казкотерапія), пояснює багато явищ буття 
соціуму. Вона є філософією певного етносу (ширше  – усього 
людства), має вербальний (уснословесний) та невербальний 
компоненти (міміка, жести, рухи, демонстрація окремих пред-
метів для позначення діянь героя та ін.). На семіотичному рів-
ні є важливим знаком традиційної культури. Вона існує у всіх 
народів і племен із глибокої давнини, має певну усталену бу-
дову (форму), власний апарат структурно-стилістичних засо-
бів. І. Франко про казку писав: «Оті простенькі сільські байки, 
як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до 
рідного слова, його краси, простоти і  чарівної милозвучності. 
Тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама 
чи бабуся оповідали байки, не забудете до смерті» 2, а В. Гнатюк 

1 Котляревский А. Сочинения. Санкт-Петербург, 1893. Т. 2. С. 39.
2 Франко І. Байка про байку : зібр. тв. у 50-ти т. Київ : Наукова думка, 1979. 

Т. 20. С. 170.
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продовжував: «Ніякі літературні твори не мали нікогди такого 
розповсюдження, як казка, а ні такого довгого життя» 3. 

За спостереженнями дослідників кінця ХХ  – початку 
ХХІ ст., наших сучасників, «кращі зразки народної казки, не-
зважаючи на давність свого походження, й досі хвилюють, 
захоплюють, бо кожний казковий образ, у  яку б хитромудру 
одіж поетичної уяви він не був прибраний, насправді має під 
собою глибоку життєву основу. Широта узагальнення в казці 
така, що крізь товщу історичних нашарувань і серпанок ху-
дожньої умовності, ми завжди бачимо конкретні сторони люд-
ського життя, і той або інший образ чи мотив наповнюється в 
нашій уяві реальним змістом» 4; «казка не дидактична, вона – 
мудра… Людина оспівана в народних казках як її бережли-
ва дитина, як сподвижник миру і добра, а не руйнації і воєн. 
Потерпілого в борні зі злом героя казка оживить чудодійною 
живлющою водою і благословить на подальші добродіяння» 5; 
«досконалий витвір народної фантазії, що впродовж багатьох 
сторіч був одним із дієвих засобів задоволення естетичних по-
треб народу, казка є чи не найдослідженішим жанром фоль-
клору»  6; «жоден казковий образ не виникає, так би мовити, 
з «чистої» гри уяви, кожен з них породжений реальністю, по-
стає в певних історичних обставинах і відображає народний 

3 Гнатюк  В.  Вибрані статті про народну творчість. Київ  : Наукова думка, 
1966. С. 205.

4 Березовський І. Дум живих казкові передзвони. Мудрий оповідач / упоряд. 
І. Березовський. Київ : Наукова думка, 1969. С. 3.

5 Дунаєвська Л. Напиймося з живого джерела. З живого джерела. Українські 
народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. 
Київ : Радянська школа, 1990. С. 16. 

6 Бріцина  О.  Українська народна соціально-побутова казка (специфіка та 
функціонування). Київ : Наукова думка, 1989. С. 3. 
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світогляд, властивий тій чи іншій епосі» 7; «казки як більші чи 
менші річки наповнюють світову скарбницю народних опові-
дей. Казки нагадують океан своєю пластичністю та плинністю, 
їх події є стрімкими та динамічними, як швидка вода. Такою ж 
глибокою та вічною, як океан, є їхня мудрість» 8. 

Казка – це й складник духовної культури як продукт душі й 
розуму; і спосіб пізнання світу, пов’язаний із міфом; і давній та 
сучасний засіб навчання та виховання; твір для дітей, але й для 
дорослих – на все життя.

Термін «казка» в українських джерелах уперше згадано 
1596 року у словнику Лаврентія Зизанія як рівнозначний понят-
тям «баснь», «байка» («Лексис, сиріч реченія, вкратці собрани 
і із словенського язика на простий рускій діалект істолковани 
Л.  З.» (1596, Вільно). Наступна згадка датована 1627  роком: у 
словникy Памви Беринди «Лексікон словенороский і імен тол-
кованіє» таке визначення: «Баснь: казка, байка, вимисел», «бас-
нослов: байкоповедач». У «Синонімі словенороскій», рукопис-
ному словнику середини або другої половини XIV ст., казка ви-
значається теж як «баснь». Тобто особливої різниці між байкою 
і казкою тогочасні творці словників ще не бачили 9. 

Народний термін «байка» походить від давнього слов’ян-
ського слова «баяти» – говорити, чарувати, ворожити. У пи-
семних пам’ятках княжої доби оповідачів казок, легенд, притч, 

7 Бріцина О. Українська народна проза. Калинова сопілка. Антологія укра-
їнської народної прозової творчості. Для старшого шкільного віку. Вид.  2-ге, 
перероблене / упоряд., передм., прим. О. Бріциної, Г. Довженок, С. Мишанича. 
Київ : Веселка, 1998. С. 9.

8 Ortutay Gy. Magyarnйpkхltйszet: Nйpballadбk, nepmesйk. Bp. : AkadйmiaiK., 
1985. 374 p.

9 Крекотень В. Байки в українській літературі XVII–XVIII ст. / розвідка, під-
гот. текстів та приміт. В. І. Крекотня. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. С. 41.
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талановитих знавців народної мудрості, які вміли художнім 
словом заворожувати, навіювати відповідний настрій, нази-
вали «баюнами». У народному мовленні слово «баяти» зафік-
соване фольклористами і в XIX ст.: «Казали б казку, баяли б 
байку до самого світу» (І. Рудченко); «Що говорять, то й ви-
говорять. – Що бають, то й вибають» (М. Номис). Інформацію 
про термін «казка» як назва певних епічних зразків фольклору 
у різних народів містить розвідка І. Болте та І. Поливки (1915), 
де простежено накладання лексем казка, байка, сказка, міф, 
фабула, fiaba, favola, mдrchen, tails, conte 10 тощо. 

Зафіксовані казкові сюжети своїми коренями сягають літо-
писної літератури періоду Київської Русі Х–ХІІ ст., зокрема у 
Початковому літописі є переказ про Кожум’яку та події вій-
ськових сутичок з печенігами приблизно 992 року на Трубайлі 
(сучасний Переяслав). Окрім літописів, у Русі вміщували казки 
й перекладні повістеві твори релігійно-дидактичного змісту у 
Х–ХІІ  ст. (полемічна, проповідницька, повістева): дидактич-
на повість «Стефаніт і Іхтілат», повість «Індійське царство»). 
Поряд із пропагуванням мандрівних та етнічних казкових сю-
жетів спостерігалася й заборона «казки казати». Так, пропо-
відник ХІІ ст. Кирило Туровський у своєму повчальному слові 
погрожував пекельними муками від Бога «на тому світі» тим, 
хто «байки баїть» 11. У XVI–XVII ст. у творах І. Вишенського, 
Х.  Філалета, у  «Пересторозі» використані й народні каз-
ки. Також у проповідях Л.  Барановича, І.  Галятовського, 
А. Радивиловського є досить багато казкових мотивів і обра-

10 Bolte J., Polivka G. Aumerkungen zu den Kinder und Hausmдrchen der Brьder 
Grimm. Leipzig, 1915. Bd. IV. S. 1–3.

11 Українська байка / упоряд. і вступ. ст. Б. А. Деркача, В. Т. Косяченка. Київ : 
Дніпро, 1983. С. 37.
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зів, де сюжети казок використовувалися для прикладів, пере-
носилися на ситуації з життя людей. 

Зважаючи на історичне становлення термінів, варто зазна-
чити, що не бачив принципової різниці між байкою та казкою 
й Г. Сковорода, хоча й відзначав деяку істотну властивість каз-
ки, а саме – фантастичність, неймовірність дій казкового, не-
знаного в реальному житті персонажа. В. Гнатюк пояснив різ-
ницю між казкою та байкою: казки – «фантастичні оповідання, 
в яких дійсність перемішана з чудесним елементом. Героями 
казок є люде, а як їх помічники, яким приналежить не раз го-
ловна роля, виступають звірі. Казки сягають дуже глибокої 
давнини, та всі вони вандрівні та міжнародні»; байки  – «та-
кож фантастичні оповідання, у яких героями виступають зві-
рі, а люди являються лише епізодично і в підрядних ролях. Сі 
оповідання сягають також глибокої старинности й належать 
до вандрівних, міжнародних тем»  12. Проте такий поділ до-
сить умовний, зважаючи на існування чималого пласту казок 
про тварин, які не є байками (дослідження І.  Березовського, 
Л. Дунаєвської, В. Давидюка, С. Карпенко) 13.

Розпочате у ХІХ  ст. масове записування казок обумовлю-
вало їхнє наукове вивчення. Наукове осмислення художньої 
специфіки народної казки здійснювали фольклористи, почи-
наючи з середини ХІХ ст., зокрема М. Костомаров, О. Потебня, 
І.  Рудченко, М.  Драгоманов, І.  Франко, В.  Гнатюк та  ін. 

12 Гнатюк  В.  Вибрані статті про народну творчість. Київ  : Наукова думка, 
1966. С. 131.

13 Березовський І. Українські народні казки про тварин / Казки про тварин. 
Київ  : Наукова думка, 1979. С.  9–44; Давидюк  В.  Первісна міфологія україн-
ського фольклору. Луцьк : Вежа, 1997. 296 с.; Карпенко С. Міфологічні мотиви 
в українських народних казках про тварин. Біла Церква : ВАТ «Білоцерківська 
друкарня», 2008. 168 с.
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Казкознавство мало декілька етапів становлення та розвитку: 
1) відтворення фольклорної поетики казки у творах письмен-
ників через художню трансляцію традиційних сюжетів, моти-
вів та образів; 2) створення казкових фондів шляхом збирання 
та публікації текстів як науковцями, так і аматорами (свяще-
ники, чиновники, урядовці, учителі, студенти); 3) досліджен-
ня жанрів казки, спроби класифікації; 4) осмислення окремих 
проблем народної культури через казку.

Уже в першій половині ХІХ  ст. українські письменники, 
фольклористи, етнографи, педагоги, діячі культури (Є. Гребінка, 
П. Гулак-Артемовський, М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срез-
нев ський, П.  Лукашевич, Л.  Боровиковський, М.  Костомаров, 
П. Куліш, О. Бодянський та  ін.) почали занотовувати матеріа-
ли старовини, що «безслідно зникає». На початку це були по-
етичні жанри (пісні, думи) та обрядовість. Остання сприяла за-
пису народної прози, зокрема казок, легенд, бувальщин тощо. 
Методологія запису казок була взята у європейському казкоз-
навстві, зокрема у братів Гріммів, які у своїй двотомній збірці 
німецьких народних казок «Дитячі та родинні казки» (1812–
1814) подавали тексти наближено до народного джерела (реда-
гували). В українській науці мав місце етап становлення, коли 
саме розуміння точності ще було доволі спрощеним і стосувало-
ся змістового боку творів. Виразний приклад цього – діяльність 
О. Бодянського та здійснене ним видання трьох казок у віршах 
українською мовою «Наські українські казки запорозьця Іська 
Матиринки» 14 (1835). Переспіви фольклорних сюжетів для то-
гочасної літературної традиції були звичним явищем. Така по-
зиція літераторів відповідала панівній на той час романтичній 

14 Бодянський О. «Наськы украинськы казкы запорозьця Іська Матирынкы». 
Москва, 1835.
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естетичній концепції. Вона спонукала передусім до пошуку за-
лишків старовини, джерел пізнання національного духу та са-
мобутності, тобто увага концентрувалася на змістових (сюжет-
них) аспектах творів фольклору.

У 1830-х  роках з’явилися публікації народних казок: 
І.  Срезневський подав окремі тексти до альманаху «Галатея» 
(1839), М.  Костомаров  – до альманаху «Молодик» (1843), 
І. Головацький – 16 текстів в альманасі «Вінок русинам на об-
жинки» (1847). З  середини ХІХ  ст. записували та публікували 
тексти казок П. Куліш, І. Манжура, М. Драгоманов, В. Гнатюк, 
В. Шухевич, В. Милорадович, Марко Вовчок і О. Маркович та ін.

Перший період видань українських народних казок дату-
ється 40-ми – серединою 70-х років ХІХ ст. У цей час у фоль-
клорно-етнографічних збірках та періодичних виданнях 
з’явилися перші публікації записів власне народних казок, що 
їх було редаговано. Для відтворення особливостей української 
мови та її регіональної діалектної специфіки збирачі застосо-
вували різні способи запису, найчастіше вдаючися до ресур-
сів загальноприйнятого на той час російського правопису, 
який не міг забезпечити адекватного відбиття фонетичних рис 
української мови. Виняток становили лише журнал «Основа», 
редактори якого користувалися так званою «кулішівкою», та 
збірка К. Шейковського, де апробувався авторський правопис, 
що поєднував «кулішівку» і «драгоманівку». У  такий спосіб 
забезпечувалася фонетична та морфологічна точність відтво-
рення рис мовлення оповідача.

Опубліковані П.  Кулішем «Записки о Южной Руси»  15 
(2 томи, 1856–1857 рр.) на тривалий час стали предметом об-

15 Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. Санкт-Петербург : Въ типогра-
фи Александра Якобсона, 1857. Т. II. 354 с. 
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говорення та дискусій. Поєднуючи в собі різні історичні, 
фольклорні та етнографічні факти, видання презентувало уні-
версально-енциклопедичні відомості про народ, що говорить 
українською («південноруською») мовою. У другому томі вмі-
щено казки, сюжети яких і нині зустрічаємо у живому вико-
нанні казкарів та які традиційно мандрують від збірки до збір-
ки: «Іван Голик та його брат», «Про Солов’я-розбійника та слі-
пого царевича», «Казка про Івася й відьму», «Казка про гонін-
ня мачухи», «Казка про Кирила Кожум’яку» та ін. Цінна праця 
П. Куліша вміщує понад тридцять казок, легенд та повір’їв про 
відьом, мерців, нечисту силу, перетворення. Двотомну працю 
високо оцінили Т. Шевченко («Щоденник») О. Лазаревський 
(ЧернГВ), М.  Костомаров («Отечественные записки»), 
О.  Пипін («Современник»), М.  Максимович («Русская бесе-
да»). Зокрема, М. Костомаров 16 хоч і зауважив довільне ком-
понування текстів, дописування, виправляння упорядника, 
наголосив: П. Куліш започаткував нову епоху у фольклористи-
ці, а далі констатував, що вже минув час стилізацій, підробок, 
фальшування, переказів, переспівів фольклорних творів – час 
придивитися до народного життя, мови, творчості уважно, 
зблизька, по-науковому. 

Більшість критичних зауважень, висловлених на адресу 
П. Куліша, стосуються другого тому «Записок…» (1857), а саме 
першого розділу «Казки і казкарі» 17, де вчений зупинився на 
манері оповіді української казки, сюжетиці та естетиці зразків, 
на відміну від російських. До кожної казки в кінці книги долу-

16 Костомаров  М. Рецензія на «Записки о Южной Руси». Отечественные 
Записки. 1857. Т. CXII. № 6. С. 41–47 ; т. CXIV. № 9. С. 1–26; Максимовичъ М. 
Рецензия… Русская Беседа. 1857. Кн. VI. (Див. його «Сочинения», т. 1, с. 248); 
Пыпин А. Рецензия… Современник. 1857. Т. 5. С. 63.

17 Кулиш П. Сказки и сказочники. Записки о Южной Руси. Т. II. С. 3–101.
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чено її короткий зміст, основний сюжет, що було важливим на 
той час, коли ще дослідники не створили покажчиків. Тут вмі-
щено, по суті, першу збірку казок у записах Л. Жемчужникова, 
однак самих казок небагато, всього 7, решта ж – легенди: ети-
мологічні й демонологічні (про перетворення, вовкулаків, 
мерців, знахарів, відьом, чортів) та один анекдот, повір’я. 
Казки подано в рубриці «Казки і казкарі» в контексті оповіді 
про обставини збирання зразків, розмови з казкарями, змалю-
вання сцен з народного життя й побуту, що допомагає глиб-
ше зрозуміти функціонування і специфіку самих творів. Тут, 
зокрема, подано «Казку про Івася та відьму», переспівану по-
етичними рядками у збірці О. Бодянського, яку вважають од-
ним з найдавніших казкових сюжетів, яскраво збережених у 
пам’яті народу і в наш час. 

Першим цілісним виданням української казкової прози 
стала двотомна збірка «Народних українських казок» (1869, 
1870) І.  Рудченка. У  передмові дослідник порушив проблему 
класифікації та наукової публікації казкових творів, деякі тек-
сти подав у кількох варіантах. Записи здійснили І.  Рудченко 
та П.  Мирний (усього 137  казок) на Київщині, Полтавщині, 
Чернігівщині, Поділлі, у Волинській губернії. Матеріали упо-
рядковано за народною систематизацією (до такої класифіка-
ції схилявся й упорядник): про звірів, про птицю; про нечис-
ту силу; про зміїв, богатирів і тому подібну диковину, і  суто 
побутові – про билицю, бувальщину. У передмові І. Рудченко 
наголосив на потребі збирання та публікації народних казок, 
що їх раніше часто подавали тенденційно чи в літературній 
обробці. Учений уперше обстоював їхню наукову публікацію, 
тобто подачу без змін, зі збереженням діалектних та інших 
особливостей, переробок змісту, викидання частин тощо. До 
збірки увійшли казки трьох груп: чарівні, побутові, про тва-
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рин. Наприклад, такі сюжети: «Рись-мати», «Попович Ясат», 
«Лови», «Летючий корабель», «Безщасний Данило і розумна 
жінка», «Горщище-кисилище», «Музика Охрім», «Про царенка 
Йвана і чортову дочку», «Непряха й Недбаха», «Царенко наві-
шній», «Явдоха-святоха», «Уж-царевич і вірна жона», «Яйце-
райце». Серед казок про тварин (усього 34 од.): «Бідний Вовк», 
«Кравець і Вовк», «Марко Убогий і Вовк», «Собака і Вовк», 
«Сірко», «Старий собака», «Лисичка-Сестричка», «Лисиця, 
Ведмідь й Мужик», «Лисичка та Курочка», «Ведмідь, Вовк, 
Лисиця й Заєць», «Лисиця й Вовк», «Лисичка, Кіт, Вовк, Ведмідь 
й Кабан», «Пан Коцький», «Лисиця та Кіт», «Лисичка, Котик й 
Півник», «Зайчик, Лисичка й Півник», «Журавель і Лисичка», 
«Бідний чоловік і Лисиця», «Бідний чоловік», «Півник», 
«Луплене Теля», «Овечка й Козлик», «Козел і Баран», «Коза-
Дереза», «В’юн і Щука», «Горобець та Билина», «Рукавичка», 
«Колобок», «Котик і Півник», «Лисичка-Сестричка і Вовк-
Панібрат», «Лисичка-Сваха», «Котик», «Солом’яний бичок». 
Усі ці сюжети переходили згодом від збірки до збірки, від од-
ного покоління до іншого.

Упорядник передусім поставив завдання опублікувати 
казки та їх варіанти, «записані з народних уст і ніде не над-
руковані»  18. Крім фіксацій самого упорядника, до збірки 
ввійшли записи різних збирачів, членів Київської Старої гро-
мади та Південно-Західного відділу РГТ О. Лоначевського та 
І. Новицького, інших діячів науки і культури (Б. Познанський, 
А. Свидницький). 

У 70-х роках ХІХ ст. вийшли «Труды…» у 7 т. П. Чубинського. 
Другий том цього видання складають народні казки. При за-

18 Рудченко И. Народныя южнорусскія сказки. Киев : В типографии Е. Фе-
дорова, 1869. Вып. 1. С. ІХ.
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писуванні фольклорних матеріалів він скрізь відтворював фо-
нетичні і граматичні особливості місцевих говорів, найбільше 
звертав увагу на обрядові пісні та казки «міфічного змісту» 19. 
Упродовж трьох експедицій (1869–1870) П.  Чубинський ра-
зом зі своїми помічниками І. Чередниченком та В. Кравцовим 
обстежив Київську, Волинську, Подільську, Гродненську, 
Полтавську губернії, одержав матеріали з-понад 70-ти по-
вітів  20. Було зібрано, зокрема, майже триста казок. Проте 
М.  Драгоманов  21 критикував «Труди…» за невдале впоряд-
кування матеріалу, за нехтування правилами запису народ-
них творів. Ф.  Вовк також зазначав, що «Труди експедиції» 
П.  Чубинського являють собою величезний, незвичайно ба-
гатий і тому дорогоцінний збірник, але збірник як-небудь 
зшитий, майже не систематизований і дуже погано редаго-
ваний, попри те, що редакторами його були М. Костомаров і 
П. Гільтебрандт, які втім і самі належали ще до старої міфоло-
гічної школи. М. Сумцов писав, що «після Чубинського в галу-
зі української етнографії з’явились цінні праці Головацького, 
Іванова, Рудченка, Грінченка, Манжури, Гнатюка, Франка, 
Яворницького, Новицького, Милорадовича, але жоден із них 
за повнотою і багатогранністю, за внутрішнім багатством зміс-
ту не може замінити «Труды» Чубинського, які, як були раніше, 
так і нині залишаються фундаментальним здобутком україн-

19 Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 
край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-
Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. 
Санкт-Петербург, 1876. Т. I. С. XIV–XV.

20 Зиль А. Народознавець Павло Чубинський і його доба. Київ : Казка, 2009. 
С. 244.

21 Драгоманов  М. Ученая экспедиция в Западнорусский край (рецензия). 
Вестник Европы. 1877. Т. 3. С. 85–109.
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ської етнографії, закріплюючи таким чином за П. Чубинським 
міцну славу гідного сина свого народу, людини з чистим, бла-
городним серцем із великими історичними заслугами» 22.

За кількістю вміщених текстів збірка П.  Чубинського ста-
ла одним із найзначніших видань ХІХ  ст. Число казок у ній 
набагато перевищувало загальну кількість творів, виданих до 
неї. У передмові до видання упорядник зазначав, що до того 
часу всіх українських народних казок, опублікованих у різних 
виданнях, налічувалося до 170 (з них 137 у збірці І. Рудченка). 
«Зібрання незначне, порівняно із записом казок, що зберегли-
ся у народній пам’яті, незнане і в порівнянні з кількістю вида-
них російських казок» 23. Матеріал тому поділено на два цикли: 
казки міфічні (148 од.) та казки побутові (145 од.). Казки кла-
сифіковано як: 1) власне-міфічні, у яких діють антропоморфні 
сили, предмети природи, міфічні істоти; 2)  епос про тварин; 
3) епос про богатирів, де діють змії і богатирі, або тільки бо-
гатирі; 4)  казки про духів (злі і добрі духи); 5)  про антропо-
морфні духи (про людей, що мають особливі здатності, влас-
тиві злим і добрим духам); 6) про Долю, Щастя і т. п.; 7) пере-
втілення (люди перетворюються на тварин під дією чарів, або 
самостійно, проте не шкідливі для оточення). 

У другому томі надруковано 69 казок, легенд та анекдотів із 
записів Г. Залюбовського. Коли в Києві 1873 року був заснова-
ний Південно-Західний відділ РГТ, Г. Залюбовський (на поса-
ді голови Катеринославського окружного суду) став одним із 

22 Козар Л. Київська громада як центр розвитку української фольклористи-
ки в 60–70-х роках ХІХ ст. Український фольклор: методологія дослідження, ди-
наміка функціонування : колективна монографія / за ред. М. Дмитренка. Київ : 
ПАЛИВОДА А. В., 2014. С. 177.

23 Чубинский П. Труды... Малорусские сказки. Санкт-Петербург, 1878. Т. ІІ. 
С. 3.
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«найсумлінніших його співробітників» 24. Про високу профе-
сійність збирача писали А. Майдачевський 25 та В. Данилов 26, 
відзначаючи документальність його записів. Тексти надзви-
чайно повні, грамотно записані, не з пам’яті, а  зі слів опові-
дачів, насичені діалектними та застарілими мовними форма-
ми, зворотами, що надає їм живого національного колориту. 
Приміром, казка «Про кобилячу голову» (№ 28) – це найповні-
ший варіант з усіх відомих досі записів, те ж саме стосується ка-
зок «Про царевича Івана і царівну Марусю» (№ 49), «Голопуз» 
(№  59), «Про Сученка» (№  68), «Зла мати та сестра Середа» 
(№ 75), «Трьомсин Борис» (№ 76), «Про дідову дочку та золоту 
яблуньку» (№  141) та  ін. У  с.  Буймери Лебединського повіту 
записана ним казка «Оленка, Івашечка та змій» (№ 148) – ори-
гінальна не лише за своїм сюжетом, а й за семантикою образів: 
тут змій та його слуга виступають як позитивні герої. 

Помітним явищем було видання «Малоруські народ-
ні перекази і оповідання» (1876) М.  Драгоманова, куди уві-
йшли казкові тексти в записах І.  Манжури, С.  Руданського, 
А.  Димінського, В.  Менчиця, І.  Рудченка, О.  Лоначевського, 
Г.  Купчанка та  ін. Про це свідчать позначки збирачів на ру-
кописних збірках. Наприклад, Я. Новицький на своїх зошитах 
вказує дату початку збирання фольклору – 1873 рік. Уже в пер-
шій публікації він визначає основні принципи збирання і пу-

24 Іваннікова  Л. Г.  А.  Залюбовський як фольклорист. Дослідники україн-
ського фольклору: невідоме та маловідоме  : Колективна монографія  / за ред. 
М. Дмитренка. Київ : Видавець Микола Дмитренко, 2008. С. 115–116.

25 Майдачевский  А.  Страничка из жизни Гр.  Ант.  Залюбовского (один из 
малоруських этнографов). Днепровская молва. 1899. №  47; Киевская старина. 
1900. № 1. С. 19.

26 Данилов В. Памяти Г. А. Залюбовского. ЛЕУАК. Екатеринослав, 1909. Т. 5. 
С. 108.
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блікації народної творчості: «Ми передаємо слово в слово за-
писану нами від українця оповідь, без перекладу на російську 
мову; робимо це тому, що ми надто цінуємо кожне достовірне 
слово українця-оповідача» 27. Ці принципи витримані у фоль-
клорних записах легенд і казок. Збірник М. Драгоманова має 
розділ «Казка фантастична, гра слів та дотепу» 28. У передмові 
«Замітки про систематичне видання творів української народ-
ної словесності» М. Драгоманов розкрив принципи система-
тизації поетичних і прозових творів фольклору. У подальшому 
на цю систематизацію спиралася більшість упорядників фоль-
клорних збірок, зокрема П. Чубинський, Б. Грінченко та ін. Не 
випадково Ф.  Колесса зазначав, що «працями з 1870-х  років 
Драгоманов намітив методи, напрями і шляхи, якими пішла 
його критична думка у пізніших дослідах»  29. М. Драгоманов 
подав таку класифікацію народної прози: 1) уявлення та опові-
дання про явища природи та винаходи; 2) прикмети та повір’я; 
3)  знахарство, молитви та їх пародіювання; 4)  вірування та 
оповідання про чортів; 5) оповідання про мерців; 6) вірування 
та оповідання про людей з чудернацькою метою (наприклад, 
вилізти на небо); 7) про клади; 8) оповідання про церковників 
та богоявлення; 9) оповідання про родинне та суспільне жит-
тя; 10) легенди про політичних та історичних осіб; 11) леген-
ди про місцевості; 12)  билини; 13)  казки, гра слів та дотепу. 

27 Новицкий  Я. Из записок туриста. Киевский телеграф. 1875. №  134; 
Іваннікова Л. Видатний фольклорист Запорожжя Яків Новицький. Дослідники 
українського фольклору: невідоме та маловідоме. С. 170–194.

28 Малорусские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгомано-
ва. Изд. Юго-Западного Отдела Императорского русского географического об-
щества. Киев : Типогр. М. П. Фрица, 1876. 436 с.

29 Колесса Ф. Історія української етнографії. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАНУ, 2005. С. 98.
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Останній розділ вміщує сюжети: «Ведмеже вухо, Вернигора 
і Крутивус», «Покотигорошок», «Коршбурський Попелюх», 
«Розумна жінка – Сонцева сестра», «Ох», «Дитя з ангельським 
голосом і Марко проклятий», «Івасик і відьма», «Про краля 
Матіяша», «Білий Рожанин», «Вівсяна гора», «Іван царевич і 
залізний вовк». У кінці твору вказано місце запису та ім’я опо-
відача, а також посилання на варіанти казки в інших збірках. 
Твори він ділить на власні й запозичені, а казки вважає за ес-
тетичний вияв народного життя.

Окремим виданням вийшло дві збірки І. Манжури – «Казки, 
прислів’я і т. ін., записані в Катеринославській та Харківській 
губерніях» (1890) і «Малоросійські казки, прислів’я та повір’я, 
записані І.  Манжурою» (1894). Зокрема, добірка І.  Манжури 
«Казки, прислів’я і т.  ін.» 30, редактором якої був О. Потебня, 
охоплює найбільшу частину прозових записів фольклориста 
(200  од.): байки про звірів, містичні казки й інші мандрівні 
теми  – про метаморфози; побутові оповідання та анекдоти, 
серед яких чимало мандрівних мотивів: про хитрість, ціка-
вість і невірність жінок, про дурнів, циганів, жидів, німців, 
москалів; оповідання про чортів, упирів, домовиків, відьом, 
походження тютюну та  ін. Більша частина записів зроблена 
в Олександрійському повіті (тепер Запорізька  обл.). Це сю-
жети: «Як півник до моря по воду ходив», «Чабанець», «Іван-
царевич і красна-дівиця ясна зірниця», «Видимо й невидимо», 
«Солдатські сини-богатирі», «Солдат і смерть», «Покараний 

30 Сказки, пословицы и т.  п., записанные в Екатеринославской и 
Харьковской  губ. И.  И.  Манжурою. Сборник Харьковского Историко-
Филологического Общества. Харьков, 1890. Т.  II. Вып.  2. С.  1–149 (казки). 
Рецензії: S. M. на «Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской 
и Харьковской губ. И. И. Манжурою». Wisіa. 1890. Т. IV. S. 906–907; М. Комар. 
Зоря. 1890. № 18; Вестник Европы. 1890. № 8. С. 861–865; Этнографическое обо-
зрение. 1890. VI (№ 3). С. 161–165.
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скупець», «Вчений вовк», «Докучливі казки». В архіві у збирача 
залишилися тексти сороміцьких казок, що їх він вважав за не-
придатні для друку. Цими записами цікавилися М. Сумцов і 
В. Гнатюк, але рукописи були загублені.

Визначним для казкознавства на зламі ХІХ–ХХ ст. стало три-
томне видання Б. Грінченка «Етнографічні матеріали, зібрані у 
Чернігівській та сусідніх із нею губерніях» (1895–1899). Частина 
записів належить Б.  Грінченку, частина учням, дописувачам 
(М.  Дикареву, О.  Русову, В.  Степаненку, В.  Андрієвському 
та  ін.), усього 500 позицій із Харківської, Катеринославської, 
Чернігівської та Київської губерній. До творів додано корот-
кий зміст, вказано, де й ким вони записані, зроблено посилан-
ня на подібні варіанти переважно українських збірок. У перед-
мові Б. Грінченко характеризує збірку, добір матеріалу до неї, 
зокрема те, що частина його є цілковито новою, зазначає, що 
класифікацію він запозичив зі збірки М. Драгоманова, змінив-
ши кілька заголовків. Укладач наголосив на колективності та 
традиційності уснопоетичних зразків, що може розповідати 
кожен селянин, бо погляди на факти, що складають зміст по-
дібних оповідей, поширені в народній масі. До зібрання уві-
йшли такі казки, як: «Ведмеже Вухо, Вернигора і Крутивус», 
«Нещасний Данило», «Іван царевич і залізний вовк», «Попівна 
в лісі», «Дванадцять братів», «Білий Рожанин», «Горошок до 
неба» та ін. Перший випуск «Матеріалів» (226 од.) містить за-
писи Т.  Зіньківського, зокрема: дві легенди про природу та 
прагнення людини розкрити її таємниці («Дві синиці та орел», 
№ 9; «Через що собака з кішкою гризуцця», № 13), дві міфоло-
гічні легенди про чортів, у яких ідеться про спокусу людини до 
багатства («Не оддавши чортам душу, багатим не будеш», № 73; 
«Чорти – слуги», № 74), чотири побутові казки, які зображу-
ють стосунки між чоловіком і жінкою («Неохайна господиня», 
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№ 98; «Хазяйновита жінка», № 99; «Чоловік та жінка», № 100; 
«Робоча жінка», № 103), дві казки про життя різних суспільних 
верств, станів та народностей («Коваль», № 129; «Циган косар», 
№ 133), дві нісенітниці («Яко на небі і на землі», № 108; «Горе», 
№ 118). Серед неопублікованих записів Т. Зіньківського у фон-
дах ІМФЕ є дві соціально-побутові казки про стосунки між чо-
ловіком і жінкою, між братами (ф. 1 – к. 2/15) 31. Першу час-
тину також опубліковано у «Земському збірнику Чернігівської 
губернії» (1897). Другий випуск ішов як додаток до «Земського 
збірника…» (1896). У другому томі видання Б. Грінченка вмі-
щено записи В. Степаненка: народні оповідання з сільського 
життя, соціально-побутові та фантастичні казки: «Уперта жін-
ка» (№ 113), «Удова, що хотіла заміж» (№ 114), «Син батька на 
лубку возить» (№ 115), «Як син заступився за батька» (№ 118), 
«Після меду» (№ 126), «Як невістка навчилася свекруху шану-
вати» (№ 252), «Як селянин піймав вовка» (№ 225), «Убогий за 
столом у попа» (№ 261), «Мудра дівчина» (2 № 189) 32. Рецензії 
та схвальні відгуки на «Матеріали...» Б. Грінченка опублікува-
ли А. Кримський, В. Горленко, Л. Падалка та ін. 33

31 Козар  Л. Фольклористично-етнографічна діяльність Трохима 
Зіньківського в контексті українського національного відродження кінця 
ХІХ ст. Дослідники українського фольклору: невідоме та маловідоме. С. 286–287.

32 Козар  Л. Василь Степаненко як громадський діяч і збирач фольклору. 
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: 
Колективна монографія / за ред. М. Дмитренка. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2014. 
С. 310.

33 Рецензія А.  Кримського на збірник Б.  Д.  Гринченка «Этнографические 
материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях». 
Этнографическое обозрение. 1898. ХХХVI (№  1). С.  168–178; Рецензія. ЗНТШ. 
1896. Т. Х ; 1897. Т. ХVIII ; 1900. Т. ХХХІІІ; Киевская старина. 1895. № ХІІ ; 1896, 
№ ХІ; Вестник Европы. 1897. Кн. 1; «Русское обозрение». 1897. № 3; «Revue des 
traditions populaires». 1897. Т. 12. № 2; «Archiv fur slavische philologie». 1899. Т. 21.
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А.  Кримський високо оцінив казкові матеріали, уміщені 
в збірках Б. Грінченка (200 №№): «…це дуже й дуже корисна 
вкладка до української казкової літератури. Вони становлять, 
мабуть, чи не найважливішу для нас частину Грінченкової дво-
томової книги. Здебільшого все це новини, опубліковані досі 
хіба у варіантах великоруських або білоруських, і  то тільки 
почасти» 34. Через двадцять років Ф. Савченко назвав видання 
«найзначнішим явищем в етнографічній літературі» в Україні. 
«Етнографічні матеріали…» мають більшу наукову вартість, 
ніж Грінченкові збірки «Колоски» та «Веселий оповідач».

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. особливий інтерес до ви-
вчення казок був помітний на західноукраїнських землях. 
«Етнографічний збірник» від Етнографічної комісії Наукового 
товариства імені Т. Г. Шевченка, що видавався у Львові упро-
довж 1895–1916  років, публікував окремі рукописні збірки 
народних казок та казкознавчі праці. Саме тут було видано в 
упорядкуванні І.  Франка «Галицькі народні казки», що їх зі-
брав О. Роздольський в Берлині Бродського повіту» (25 од.). 
У передмові до збірки «Пісні та казки про Правду і Неправду» 
(1906) І. Франко продемонстрував глибоке розуміння народної 
казки як зображення буття, психології, моральних та естетич-
них принципів українців, зокрема проаналізував соціально-іс-
торичний ґрунт казкового епосу, розкрив його міжслов’янську 
ідейно-художню специфіку  35. Удосконалюючи та осучас-
нюючи структуру видання, до збірки вчений додав приміт-

34 Кримський А. До етнографії Чернігівщини. Твори в 5-ти томах. Т. 3. 
С. 457.

35 Франко  І. Передмова до «Галицьких народних казок». Вибрані статті 
про народну творчість. Київ, 1955. С. 183–184; Франко І. Дві школи у фолькло-
ристиці. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Київ : Наукова думка, 1981. 
Т. 29. С. 449–456.
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ки із паралелями до інших казкових сюжетів  36. У  сьомому 
томі «Етнографічного збірника» (1899) вмістив ще 51  казку 
(«Подорож до сонця», «Молодильна вода», «Дівчина між си-
роїдами», «Березовабій, мудрий кінь і золоте перо», «Христова 
похресниця, дурень і біда» та  ін.). За словами І.  Франка як 
редактора непересічне значення збірок полягало у першості 
публікації таких великих за обсягом книжок української на-
родної прози в Галичині. З-поміж жанрів прози казки про 
тварин І. Франко вважав за могутній дидактичний засіб у на-
вчанні та вихованні підростаючого покоління. Узявши від 
казкової ідейно-художньої структури головне – ідею гуманіз-
му, непереможності правди і добра, найяскравіші засоби зо-
браження драматичного стану героїв, традиційні мотиви й 
естетичні принципи, вчений майстерно відшліфував народні 
казки Західної України, підпорядкувавши загальноприйнятим 
педагогічним принципам («Фарбований Лис», «Лис Микита», 
збірка народних казок-байок у літературних переспівах «Коли 
ще звірі говорили»).

Першу публікацію І. Франком записів народних казок запо-
чаткувала «Казка. Із уст народу» у часописі «Друг» (1876, №№ 8, 
23). Згодом з’явилися статті щодо побутування в українців 
поширених європейських сюжетів, але з етнічним місцевим 
колоритом, своєрідною побудовою, розширенням чи звужен-
ням кількості персонажів тощо. Наприклад, 1883 року на ні-
мецькомовну працю Ф. Крауса про запозичення слов’янським 
фольклором сюжетів із індогерманських саг та казок І. Франко 
відгукнувся статтею «Старинна романсько-германська новела 

36 Галицькі народні казки. В Берлині повіту Бродського із уст народу списав 
Осип Роздольський; впорядкував і порівняння додав І. Франко. Етнографічний 
збірник. Львів, 1895. Т. 1 ; 1899. Т. 4.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



223

Дмитренко Микола. Українська народна казкова проза: стан і перспективи дослідження

в устах руського народу», подавши казку про вередливу царів-
ну, яка перебирала женихами (записано в с. Нагуєвичах з уст 
Марії Гаврилик). 

Періодичні видання, організатором та редактором яких був 
І. Франко, всіляко сприяли як поширенню відомостей про по-
бутування різних казкових сюжетів, так і ставали науковими 
осередками українського казкознавства. Наприклад, львів-
ський часопис «Народ. Орган руско-української радикаль-
ної партії» (1890–1892) за редакцією М. Павлика та І. Франка 
1890 року із записів Ф. Колесси подав народну казку «Старий 
вовчище» 37, що й донині використовують науковці як зразок 
побутування сюжету; «Дзвінок. Письмо ілюстроване для дітей 
і молодежі» лише за 1890 рік публікує казки «Лисиця і вовк», 
«Дивна хатка», «Страх має великі очі»; добірку Олени Пчілки: 
«Милосердна. Полтавська приповістка», «Журавель та Чапля», 
«Цікава казочка. Безконечна», «Сосонка. Різдвяна казочка» та 
«Казочку про бабусю та курчат» із записів П. Чубинського 38.

Серед казкознавчих статей І.  Франка варто згадати: 
«Карпаторуська література ХVІІ–ХVІІІ віків» 39, із ґрунтовним 
аналізом казкового матеріалу; «Дві школи у фольклористиці» 
(1895), із критичною оцінкою праці польських представників 
антропологічної школи (статті Г.  Бігеляйзена та В.  Бугеля), 

37 Колесса Ф. Старий вовчище (народна казка). Народ. 1890. № 12. С. 185.
38 Лисиця и вовкъ (казка). Дзвінок. 1890. №  3; Народныя песни, сказки 

и разсказы: 1) Дывна хатка; 2) Лисичка и вовкъ; 3) Що до кого; 4) Страхъ мае 
велыки очи. Дзвінок. 1890. №  1; Пчилка Олена. 1)  Милосердна. Полтавська 
приповістка. 2) Морквяный вовкъ. Волынська песенка. 4) Журавель та Чапля. 
5) Цікава казочка. Безконечна. 6) Сосонка. Різдвяна казочка (з ілюстр.). Дзвінок. 
1890. №№ 6, 13, 18, 21, 24; Чубинський П. Казочка про бабусю та курчат. З на-
родних уст. Дзвінок. 1890. № 18.

39 Франко І. Карпаторуська література 17–18 віків. ЗНТШ. 1900. Т. ХХХVІІ. 
С. 1–91 ; т. ХХХVІІІ. С. 1–160.
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що умовно сприймали народну творчість як природній про-
цес, «згори призначаючи такі речі, як казки, новели, віруван-
ня та виображення людові, витворами в кожнім краю само-
стійними, незалежними від історичного розвою народу, не-
відлучними проявами людської природи, так як які-небудь 
функції фізіологічні, що відразу ставить себе поза границями 
науки індуктивної та аналітичної. Поклик на відносини куль-
турні і економічні, котрі буцімто укладаються в різних дале-
ких від себе сторонах аналогічно, є  так само фальшивий, бо 
ми не знаємо народу, у котрого би відносини культурні і еко-
номічні укладалися незалежно від впливів других народів» 40; 
працю «Найновіші поради в народознавстві», де вчений кри-
тикує натурально-лінгвістичну теорію міфів і висловлює влас-
ний погляд, обґрунтований переважно на Лянгових працях; 
«Коментарі до казки «Жених-мрець», що сюжетно має досить 
строкату палітру в українській традиції. Поряд із цим, на сто-
рінках ЗНТШ І. Франко публікував власні записи народних ка-
зок під рубрикою «Із уст народу» 41. Також долучився вчений 
і до вироблення критеріїв записування казкових наративів, 
уклавши «Квестіонар для збирання місцевих переказів» 42.

Системність у дослідженні джерел збагачення української 
фольклорної традиції, як наукове кредо І. Франка, стає осно-
вою для студій, побудованих на аналізі власного матеріалу, 
залученні до експериментів широких пластів уснословес-

40 Франко  І. Дві школи у фольклористиці. Франко  І. Зібрання творів: у 
50-ти томах. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 29. С. 423.

41 Франко І. Із уст народа. Впорядкував І. Франко. ЖіС. 1895. Т. ІІІ. С. 46–76, 
215–236, 369–386 ; т. IV. С. 91–101, 172–189, 346–367. Рецензія В. Гнатюка. ЗНТШ. 
1896. Т. ХІІІ. С. 41–42.

42 Франко  І. Квестіонар для збирання місцевих переказів. Хроніка ЗНТШ. 
1907. Ч. 32. Вип. 4. С. 16–23.
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них творів інших народів з метою демонстрації національної 
своєрідності фольклору, з’ясування природи складників цих 
явищ. Теоретичну модель культурно-історичної школи бачи-
мо у багатьох працях вченого: «Старинна романско-германска 
новела в устах руського народу», «Національний колорит у 
казках Бодянського», «Фольклорні праці д-ра Ченька Зібрта», 
«А. Н. Пыпин. История русской литературы», «Етнологія та іс-
торія літератури», «Передмова до збірки «Коли ще звірі гово-
рили» та ін., що свідчить про суголосність його особистих мір-
кувань і поглядів із науковим пафосом доби, дослідженнями 
як українських (окремі студії М. Драгоманова, М. Дашкевича 
та  ін.), так і зарубіжних (І.  Тена, Г.  Лансона, В.  Шмідта, 
О. Пипіна, М. Тихонравова та ін.) учених. 

В. Гнатюк із феноменальними здібностями збирача, як ви-
значив І. Франко, найбільше уваги приділив оповідним жан-
рам і досяг у цій справі унікальних успіхів не тільки на полі 
української, а й усеслов’янської фольклористики. Вже під час 
експедицій на Закарпаття, будучи ще студентом університету, 
В. Гнатюк записав 470 зразків народної прози, а 1899 року, пра-
цюючи секретарем Етнографічної Комісії, під керівництвом її 
голови – І. Франка і з його безпосередньою участю видав пер-
ше в українській фольклористиці окреме зібрання анекдотів, 
що містить 700 творів 43. І. Франко до анекдотів подав сюжетні 
паралелі у фольклорних збірках європейських країн, за його 
висловом, «як причинки до порівняних студій на сему полі, 
доси ледве ще розпочатих». 

У передмові до збірки «Українська народна словесність» 
(1916) В. Гнатюк запропонував розрізняти серед прозових на-

43 Гнатюк В. Галицько-руські анекдоти. Етнографічний збірник. Львів, 1899. 
Т. VІ. С. 1–2.
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ративів казки («фантастичні оповідання, у яких дійсність пе-
ремішана з чудесним елементом. Героями казок є люде, а  як 
їх помічники, яким приналежить не раз головна роля, висту-
пають звірі. Казки сягають дуже глибокої давнини та всі вони 
вандрівні та міжнародні»), байки («також фантастичні опо-
відання, в яких героями виступають звірі, а люди являються 
лиш епізодично і в підрядних ролях. Сі оповідання сягають 
також глибокої старинности й належать до вандрівних, між-
народних тем»), міфи («оповідання, в  яких говориться про 
такі фантастичні постаті та явища, що творили або й досі 
творять предмет живого вірування простолюдина»), легенди 
(«фантастичні оповідання, але оперті на основах християн-
ської віри. Походять вони з ріжних джерел і з ріжних часів, 
від найдавніших до найновіших. Початок багатьох оповідань 
книжний. Більша часть тем належить до вандрівних, але є між 
ними й оригінальні») 44. Цієї класифікаційної схеми В. Гнатюк 
і дотримувався у публікаціях: «Українські народні казки» 
(1913); «Баронів син в Америці: вибір народних казок» (1917), 
«Українські народні легенди» (1902), «Українські народні бай-
ки (звіриний епос)» (1916). В останній подано авторську кла-
сифікацію байок за різними критеріями (дикі-домашні, біо-
логічні види: ссавці, птиці, плазуни, земноводні, риби, шкара-
лупники, павуківці, комахи; голоси звірів). 

Неоціненну наукову вартість мають «Українські народ-
ні байки (звіриний епос)», що довели значущість у народній 
пам’яті українців епосу про тварин. Збірка містить 400 народ-
них казок про тварин, 39 з яких є передруками з інших видань, 
а решту складають записи самого видавця і його кореспонден-
тів. Бажаючи надати виданню наукової філологічної вартості, 

44 Гнатюк В. Українська народна словесність. Львів, 1916. С. 16–17.
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вчений подав тексти у первинній мовній фіксації. Визначний 
чеський фольклорист І. Полівка високо оцінив Гнатюкове ви-
дання, вказавши на його феноменальність у слов’янській літе-
ратурі. Збірка й нині є прикладом роботи сумлінного принци-
пового фольклориста. 

Методика записування казкових фольклорних наративів по-
ставала із практичних потреб науковців при укладанні збірок. 
Зібраний у різні часи фольклорний матеріал, зазначав В. Гнатюк, 
редагували не найкраще. «Доброго оповідача можна порівня-
ти з артистом малярем, а злого – з малярем богомазом, – писав 
В. Гнатюк. – Як тут штука не винна, що до неї присусіджуються 
богомази, так і твори народної літератури не відповідають за те, 
що їх обезображують злі оповідачі. Коли хочемо любуватися на-
родними творами, звертаймося до добрих оповідачів і тільки від 
них записуймо». Не випадковий той факт, що вчений із перших 
експедицій продемонстрував високий рівень фіксації текстів, об-
ґрунтував критерії укладання наукового видання текстів казок, де 
неодмінні такі пункти: 1) докладна паспортизація запису з усіма 
обов’язковими елементами (місце, дата запису, збирач, інформа-
тор, його рік народження, освіта, заняття), про більш помітних 
носіїв фольклору рекомендувалося подати докладні відомості; 
2)  поклики, примітки, коментарі редактора з приводу кожного 
випадку виправлень, уточнень чи елементів реконструкційної 
роботи, пояснення незрозумілих слів і виразів; 3) вказівки на па-
ралелі й аналогії в інших публікаціях, джерелознавчу базу фоль-
клорного твору  45. Для такої широти наукового апарату збірок 
фольклористи повинні були мати певну теоретичну підготовку. 
Відомо, що між О. Кольбергом та В. Гнатюком навіть розпали-

45 Кирчів Р. Текстологія публікації фольклорних і етнографічних матеріалів 
у виданнях НТШ. Народознавчі зошити. 1996. № 4. С. 216.
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лася дискусія з приводу вказування у примітках інформації про 
оповідача. Проте саме від публікацій В. Гнатюка та І. Франка в 
«Етнографічному збірнику» починається відлік систематичних 
спроб українських фольклористів подавати у примітках не лише 
паспорти до опублікованих текстів, а й інші відомості, зокрема 
вказівки на сюжетні паралелі та літературу з питання. Ці плідні 
тенденції не набули належного розвитку, адже упродовж всього 
ХХ ст. переважала практика видання науково-популярних та по-
пулярних видань прозових наративів. 

В. Гнатюк-казкознавець активно співпрацював із фінськи-
ми казкознавцями Міжнародної Федерації Фольклористів 
(Folklore Fellows). Зокрема, із професором Гельсінського уні-
верситету Ю.  Кроном і його сином К.  Кроном та із членом 
згаданої федерації А.  Аарне. У  покажчику казкових типів 
«Verzeichnis der Märchentypen mit Hülfe von Fachgenossen 
ausgearbeitet von Antti Arne» (Helsinki, 1910), що його уклав 
А. Аарне, було багато недопрацювань. Зокрема, поділивши каз-
ки на групи (І. Казки про тварин; ІІ. Власне казки: А) Чарівні 
казки, В) Леґендарні казки, С) Новелістичні казки і D) Казки 
про дурного чорта (великана); ІІІ.  Анекдоти) та закріпивши 
за рубриками кількість номерів, учений не всі заповнив через 
обмеженість європейської традиції у множинності варіантів 
(у  І  групі з європейських фондів знайшлося тільки декілька 
десятків казок про тварин, а  інші номери з 299  на цю групу 
залишились незаповненими). Збірка «Українських народних 
байок (звіриний епос)» (2016) в упорядкуванні В.  Гнатюка 
фактично усувала проблему покажчика А.  Аарне. Пізніший 
покажчик українських народних казок М.  Андреєва (опублі-
кований 2015  р.) продемонстрував велике казкове багатство 
українського народу. У статті про наміри публікації покажчи-
ка М. Андреєв писав, що його український матеріал, далеко ще 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



229

Дмитренко Микола. Українська народна казкова проза: стан і перспективи дослідження

не повний, є майже в три рази більшим за основний каталог 
С. Томпсона  46. Якщо в цьому покажчику вміщено 118 типів 
казок про тварин, а  в російському матеріалі їх було 67,  то в 
українському  – 314. Чисельність чарівних казок відповідно 
становила 162, 114 та 187, легендарних  – 47, 56 та 196, нове-
лістичних – 58, 74 та 154, анекдотів – 291, 297 та 1350 відповід-
но. У підсумку типологічна казкова номенклатура в українців 
складала 2277 одиниць, росіян 295, а в покажчику С. Томпсона 
вона становила 291 одиницю. Усе це, зауважував М. Андреєв, 
свідчення того, що український матеріал за кількістю сюжетів 
значно перевершує всі інші. Замість того, щоб заповнити на-
укові лакуни, у науці цього періоду спостерігається ідеологіч-
не упереджене ставлення до української казки. Про цей нігі-
лізм і нерозуміння естетичної сутності народної казки писав і 
В. Гнатюк: «Із сього бачимо одначе, як нестійкі закиди деяких 
одиниць, що виступають проти читання й ширення казок, осо-
бливо серед молоді, буцімто вони фальшивим представленням 
речі привчають молодь до неправди. Дивно, що такі люди не 
подумають, що не можна відноситися до ніякої казки, як до 
математичної формули та розкладати її на правду й неправду, 
тим більше, що й нині ще не всі правди відомі, і не раз трудно 
означити, де й яка саме правда» 47. Саме збагнути народну каз-
ку як мистецький витвір, як феномен мистецтва, як єдність ре-
ального і нереального, а не як примітивну ілюстрацію до жит-
тєвих явищ було не під силу не те що простакові-обивателю, 
а й багатьом дослідникам. 

46 Андреев  Н. К  характеристике украинского сказочного материала. К  пя-
тидесятилетию научно-общественной деятельности С. Ф. Ольденбурга (1882–
1932). Сб. статей. Ленинград  : Изд-во АН СССР, 1934. С.  61–72. Див. також 
часопис «Народна творчість». 1938. № 5. 

47 Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. С. 205. 
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«Етнографічні матеріали, зібрані В.  Кравченком у 
Волинській та сусідніх губерніях», де серед іншого є казки 48, 
можна вважати взірцевими у наслідуванні методики фікса-
ції фольклорних наративів В. Гнатюка. Окрім цієї публікації, 
В.  Кравченку належать збірки казок: «Етнографічні матері-
али, зібрані Василем Кравченком на Україні, а  більшістю  – 
в межах Волині» (т. 1) та «Народні оповідання й казки (етно-
графічні матеріали). Зібрані В.  Кравченком» (т.  ІІ). Казки в 
першій книзі опубліковано серед інших прозових жанрів за 
такими рубриками: ІV. Вірування й оповідання про надпри-
родні істоти; V. Оповідання про мерців; VІ. Вірування і опо-
відання про людей з чарівною силою (відьми, ворожки, во-
рожбити); VІІ. Про скарби; VІІІ. Апокритичні й мітичні опо-
відання та легенди (перекази); ІХ. Богатирі; Х. Перекази про 
місцевості; ХІ. Оповідання про з’явища життя родинного й 
суспільного: а) різні народи; б) духовенство; в) злодії; г) сол-
дацькі; д) розумні й дурні; е) дрібниці; ж) небилиці, нісеніт-
ниці; з) приказки; и) загадки 49. У передмові М. Гладкий свід-
чить про відтворення всіх діалектних особливостей текстів, 
пояснює окремі позначки тощо. В. Кравченко вважав: «Щодо 
самого запису, то всякий дослідник мусить собі поставити за 
правило: ніколи й нічого не пропускати, записувати діалек-
тично з того, що записує з губи оповідача  – казка, оповідь, 
звичайна розмова й т. п.» 50.

48 Этнографические материалы, собранные В. Гр. Кравченко в Волынской и 
соседних с ней губерниях. Труды Общества Исследователей Волыни. Житомир, 
1911. Т. V ; Житомир, 1914. Т. XII.

49 Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а біль-
шістю – в межах Волині. Житомир [б. п.]. Т. 1. Вип. ІV. С. 1–7.

50 Лобода  Т. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька ді-
яльність. Київ : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 124.
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На початку 1920-х  років розпочав дослідження структури 
народної казки Роман Волков. До кола проблем входив розгляд 
сюжетів та сюжетотворення, мотивів, формул, стилю і мови 
фантастичних казок. 1924 року в Одесі надрукована його фун-
даментальна праця, що ґрунтується на східнослов’янському 
матеріалі: «Сказка. Разыскания по сюжетосложению народ-
ной сказки. Сказка великорусская, украинская и белорусская». 
Монографія українського вченого започаткувала загальний 
напрям семіотичних досліджень народної казки, що їх згодом 
повніше зреалізував В.  Я.  Пропп. Р.  Волков також здійснив 
розробку казкового стилю, мови, казкової обрядовості (крім 
згаданої монографії, опублікував студії «Словесное оформ-
ление великорусской сказки» (1927), «К вопросу о сказочной 
обрядности русской народной сказки» (1940), «Русская сказка: 
к вопросу о роли сказочника в создании сказочной обряднос-
ти (Архангельская сказка)» (1941). Казкознавчі дослідження 
Р. Волкова заслуговують на окреме спеціальне вивчення.

Помітним явищем у казкознавстві стало зредаго-
ване М.  Левченком видання «Казки та оповідання з 
Поділля» (1928), що вміщувало записи А.  Димінського та 
С. Руданського 1850–1860-х років 51. Праця присвячена духо-
вному наставнику упорядника А. Кримському. Вступне сло-
во академіка А.  Лободи як очільника Етнографічної комісії 
Української академії наук містить короткий історіографіч-
ний огляд українського казкознавства та вказує на місце пу-
блікованої праці у системі науки. «Велика збірка подільських 
казок, які видаються отут, належить до найстаріших наших 

51 Казки та оповідання з Поділля. В записах 1850–1860-х рр. Вип. І–ІІ / упо-
ряд. Микола Левченко. Збірник Історично-філологічного відділу Української 
академії наук. Київ, 1928. № 68. 598 c.
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записів казкового фольклору, до тих часів, коли українських 
казок видано було ще зовсім небагато. Тепер справа стоїть у 
нас інакше. Недавній дослідник історії казок Східної Європи 
Степан Володимирович Савченко 1914  року зазначав, що 
на той час, так мовити на початку ХХ  ст., українського на-
укового матеріалу надруковано було вже понад 2000  нуме-
рів, російського – трохи чи не 1700, білоруського – близько 
1500, себто українських казок зібрано було куди більше, ніж 
російських або білоруських  52. Серед негативних наслідків 
пізньої фіксації казок А. Лобода називає відмирання тради-
ції оповідання казок, заміну усної оповіді книжкою. За під-
рахунками С.  Савченка, найбільше записів казок зроблено 
у Київській, Харківській, Катеринославській, Полтавській, 
Волинській та Чернігівській губерніях. Значно менше зро-
блено записів у інших губерніях, де переважає українська 
мова. Подільська губернія у С. Савченка потрапляє до спис-
ку з кількістю казок лише 50 варіантів на губернію 53. «Після 
виходу у світ теперішнього збірника, – зазначив А. Лобода, – 
всенька справа радикально зміниться. Оця, що друкується, 
збірка Димінського, ретельно зібрана почасти ще з 1849 року, 
багато дасть цінного матеріалу і для фольклору Поділля (він 
стане тепер на найпершому місці), і для старішої української 
казки взагалі. Корисний додаток являють собою і записи 
Руданського: в них ми маємо, порівнюючи, теж старі-таки ет-
нографічні українські записи» 54. У вступному слові від редак-

52 Савченко  С. Русская народная сказка (история собирания и изучения). 
Киев, 1914. С. 219, 174, 245.

53 Там само. С. 219–220.
54 Казки та оповідання з Поділля. В записах 1850–1860-х рр. Вип. І–ІІ / упо-

ряд. Микола Левченко. Збірник Історично-філологічного відділу Української 
Академії Наук. Київ, 1928. № 68. С. V–VІ.
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тора М. Левченко (науковий секретар Філологічної Катедри, 
дійсний член Етнографічної Комісії), зупинився на аспектах 
структури збірки та історії її створення. Описуючи енергій-
ність записування казок в Україні у другій половині 1850-
х років, наголосив, що саме записи цього найдавнішого пері-
оду, здійсненні С. Руданським та А. Димінським, презентува-
тимуть академічний збірник подільських казок та оповідок. 
Також М. Левченко відзначив легкість роботи з рукописами 
С. Руданського (розбірливий почерк) та тематично – записи 
всі космогонічного характеру, типу т.  зв. «народної біблії», 
зроблені записувачем у с. Хомутинцях Вінницького повіту від 
наймита Вакули приблизно 1852 року. Частина матеріалів уві-
йшла до 2 тому львівського видання «Творів Ст. Руданського» 
(Львів, 1896), проте «у львівському виданні суто подільський 
характер говірки Руданського добре затерто, в  дусі галиць-
ко-літературного правопису 1890-х років. Тепер-то увесь той 
матеріал друкується у нас з усіма фонетичними особливос-
тями оригіналу». Характеризуючи рукописи А. Димінського, 
М.  Левченко відзначає колосальну кількість зразків, проте 
критикує хаотичність подання матеріалу, зразу ж виправдо-
вуючи збирача, що, ймовірно, дотримувався хронології за-
писів (часу записування): «Ніякого порядку, ніякої системи 
в цій величезній (620  фоліянтових «конторських» аркушів, 
списаних з обох боків, тобто 1240 великих сторін, розміром 
34 на 41 см) рукописній збірці А. Димінського немає: поря-
док, як видко, диктувався хронологією, – запевне найдавніші 
записи ідуть попереду, найпізніші – на кінці. Найдавніші да-
туються 1849 роком. Записи робив А. Димінський недбалим, 
аж на диво нечітким скорописом, здебільша геть без усяких 
розділових знаків...». Останню коректуру М.  Левченко ви-
читував спільно з А. Кримським, котрий і надав рукопис до 
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друку зі своїх фондів. Також подає упорядник відомості про 
входження незначної частини записів А. Димінського до ви-
дань П. Чубинського та М. Драгоманова без вказівки на запи-
сувача або неправдиві приписи іншим. Найвагомішою при-
чиною, ймовірно, були нечіткість, нерозбірливість записів 
А. Димінського, що у розшифруванні призводило до грубих 
текстових помилок та нонсенсів.

Методику укладання збірки М.  Левченко перебрав у 
М. Драгоманова, матеріал розподілив на тринадцять розділів: 
1)  уявлення та оповідання про явища природи та винаходи; 
2) прикмети та повір’я; 3) знахарювання та замови; 4) опові-
дання про чортів та за різні прояви; 5)  оповідання про мер-
ців; 6) оповідання про людей з надприродною силою; 7) про 
скарби; 8) оповідання релігійні, церковні та про духовних осіб; 
9) оповідання про родинне та громадське життя; 10) оповіда-
ння про історичних осіб та історичні події; 11) оповідання про 
місцевості; 12) билини; 13) казки фантастичні, жартівливі ви-
гадки, дотепи, загадки та прислів’я. Зважаючи на іноді нелег-
кий присуд упорядника занести оповідь до певної групи, увага 
акцентувалася на основному сюжеті, менше  – на додаткових 
мотивах. Коли все ж додатковий мотив яскраво проступав, 
упорядник у кінці твору робив припис, що «те чи інше опо-
відання стосується і до такого-то відділу, або що воно нагадує 
такий-то нумер в нашій збірці». Торкаючись питання заголо-
вків творів, учений зазначив, що власноруч подав заголовки 
до казок та інших творів літературною мовою, а не діалектною 
для зручності користування збіркою кожному українському 
читачеві. Проте назви, запропоновані А. Димінським, залиши-
лися (вони дуже підхожі до формулювання назв сюжетів за ма-
теріалами покажчиків), також подано вказівку на номер листа 
за рукописом. Наприклад, 140. Бог у бідної вдови (л. 284 зв.) 
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(«Сказка, що Бог прийшов до богатого чоловіка на двір на ві-
сіля, і  богач єго псами закровив»); 527.  Вітер дає чоловікові 
чарівну кізоньку, скатертину та бубон (л. 321) («Сказка, що чо-
ловік позивав вітра до Бога, що му пашню росипав»); 596. Як 
німці-школярі дістали: один їсти, другий вина, а третій грошей 
(Чуб. Т. ІІ, ст. 585: «Німці»). 

Окремо у передмові є підрозділи: про квадратні дужки у 
тексті, чим упорядник виособлює літери, слова чи речення, 
яких немає в оригіналі: «Я їх мусив пододавати сам, щоб чи-
тач не мав гаяти часу на зрозуміння того чи іншого запису, 
який через поспіх або недогляд містить у собі неясність, або 
де живовидячки що-небудь пропущено»; про систему право-
пису у виданні (переважно за рукописами); про нечіткі місця 
(щодо вживання м’якого знака у іменниках чоловічого роду: 
купец чи купець тощо). У післяслові зазначено, що упорядник 
трудився над збіркою три роки. Окрім того, у  книзі подано 
докладну біографію А.  Димінського, відзначено його внесок 
у збирання фольклору, а також статтю про фольклористичні 
зацікавлення С. Руданського. У двох випусках видання вміще-
но народну прозу: перекази, легенди, казки, анекдоти. Казки – 
звіриний епос, фантастичні та побутові – переважно подано у 
другому випуску з рубрикою «Казки фантастичні, жартівливі 
вигадки, дотепи, загадки та прислів’я». У першому томі маємо 
сюжети, що їх А. Димінський назвав казками, але М. Левченко 
подав їх до тематично інших груп (з огляду на тематику сю-
жету, наприклад, про нечисту силу, про мерців, про створен-
ня світу тощо). Казок 206 одиниць, серед яких трапляються й 
варіанти до певного сюжету (471. «Покоти-горошок», 513. «Як 
Покоти-горошок змія переміг і врятував свою сестру та коро-
лівну і одружився», 514. «Як Покоти-горошок, забивши чор-
та, врятував сестру і братів»). Такі сюжети та варіанти часто 
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не розміщені поряд, а вперемішку у розділі, але за ключови-
ми словами їх легко віднайти. Серед казок про тварин має-
мо 3  кумулятивні: 437.  «Зайчик та билинка», 438.  «Горобчик 
та билинка», 448.  «Дідів півник та бабина курочка». Казка 
449. «Періжок-утікач, лисиця і вовк» поєднує традиційно зна-
ні сюжети «Колобок» і «Лисичка-сестричка та вовк-панібрат». 
Деякі казки записано латиницею, але вони добре читають-
ся (452.  «Циган та лев»). Традиційно знані казки: про Козу-
Дерезу (454. «Хлопчик та Коза-Дереза», 455. «Як дід через кози 
родину свою вигубив»); про Івасика-Телесика (465.  «Іванко-
Балабанко та Язя», 466. «Івасик-Кутасик»); про хитрунів, про 
злодіїв, про злу дружину тощо. Окрім того, часто незвична на-
зва, запропонована упорядником, приховує досить відомі сю-
жети. Це такі, як «Царевич Плакида», «Не можна з розуму зба-
гатіти, тільки з щастя», «Як Ян-Фабіян розбійників переміг», 
«Царівна-рибка», «Як дурний Бартко з королівною одружив-
ся», «Як Іван-королевич од Кащея свою дружину врятував», 
«Як хлопчик напився води і перекинувся золотим баранцем», 
«Пригоди Матея-батьковбивника» та ін. 

Своєю збіркою М.  Левченко хотів довести неподільність і 
цілісність України: «Велику лепту вклало Поділля в українську 
національну скарбницю. Такі літературні імена, як Руданський, 
Свидницький, Коцюбинський – це ж краса й гордощі всенько-
го українського письменства. Такі етнографи, як Шейковський 
та Димінський, то краса всенької української етнографії. І мені, 
що довелося цілою істотою заринути в фольклорну скарбницю 
західної України, може ближче ніж кому пощастило відчути, що 
духовні скарби нашої західної України творять єдине національ-
не ціле з духовними скарбами моєї рідної Наддніпрянщини. Та 
не тільки з Поділлям я відчував увесь час повну національну 
близькість: всією душею відчував я якнайдрібнішу близькість і 
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з іншою частиною нашої України – Галичиною. Скільки всяких 
клеват і видумок пускали вороги української національности на 
Галичину! Це, мовляв, не «Малоросія», це щось чуже, спольще-
не; тієї «галицької мови» не розуміє «російська» Україна, бо це, 
мовляв, для «русской Украины» китайщина й тарабарщина… 
Але ж хто перечитає оцей том подільського фольклору, що я 
випускаю в світ, той наочно побачить, що «галицька» мова ані 
одним слівцем, ані одним звуком не одділяється од мови «русь-
кого Подолья». Кожен безсторонній читач наочно побачить, що 
ніякі політичні кордони не розбили вікової одности в мові на-
шої України по цей бік Збруча і по той його бік: це нерозривно 
одна-єдина Україна» 55. 

Пізніше з’являються збірки казок: «Українські народні казки, 
легенди, оповідання і речитативні вірші для дітей» (упорядники 
М. Нагорний, М. Ісірович, Г. Сухобрус та А. Данилюк; видання 
Академії Наук); «Чарівна сопілка й інші казки», зібрані і перека-
зані Ф. Гай-Гаєвським; «Як піп Рябка ховав. Народна казка» (по-
пулярне видання) 56; «Українські народні казки, легенди, анекдо-
ти» (1951, 1953, 1957) 57. Збірка 1957 року за редакцією П. Попова 
вміщувала статтю Г. Сухобрус «Українська оповідальна народна 

55 Казки та оповідання з Поділля... С. ХІХ.
56 Українські народні казки, легенди, оповідання і речитативні вірші для ді-

тей / підібрали і впорядкували : М. Нагорний, М. Ісірович, Г. Сухобрус, А. Дани-
люк. Київ : Вид-во акад. наук, 1939. 400 с.; Чарівна сопілка й інші казки / зібрав 
і переказав Федір Гай-Гаєвський. Львів, 1939. 62 с.; Як піп Рябка ховав: Народна 
казка. Київ, 1939. 20 с.

57 Сухобрус  Г. Казки. Українська народнопоетична творчість. В  2-х  то-
мах. Київ  : Рад. школа, 1958. Т.  1. С.  353–388; Українські народні казки  / ред. 
П. Попов, вступ. ст. Г. Сухобрус (с. 3–24). Київ, 1951; Сухобрус Г. Українські на-
родні казки. Київ : Держвидав України, 1953. 331 с.; Українські народні казки, 
легенди, анекдоти / за ред. П. Попова / упоряд. Г. Сухобрус і В. Юзвенко. Київ : 
Держлітвидав. України, 1957. 544 c. (у кн. стаття Г. Сухобрус «Українська опо-
відальна народна творчість»). 
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творчість» та отримала гучний резонанс у «Літературній газе-
ті»: спочатку Л.  Новиченко написав рецензію «Репліка фоль-
клористам», потім упорядники відповіли «Листом до редакції». 
«Кілька зауважень» висловив М. Рильський 58. Упродовж 1946–
1947 років опубліковано тритомне зібрання «Українські народ-
ні казки», упорядковане професором Львівського університету, 
літературознавцем, фольклористом, академіком М. Возняком 59. 
Тексти казок взято із архівних фондів Академії Наук та приват-
них колекцій фольклористів з усіх областей України. Кожне 
видання має вступну статтю та науковий апарат. Тексти казок 
поділено за трьома різновидами: казки про тварин, чарівні та 
соціально-побутові.

Із 1945 до 1948 року Академія наук СРСР та УРСР, Київський, 
Львівський, Ужгородський та Московський університети 
здійснили комплексні експедиції  – збирання усної народ-
ної творчості Закарпаття з участю російського фольклориста 
П. Богатирьова. Організатором експедиційної роботи був закар-
патський дослідник П. Лінтур, який безпосередньо працював у 
складі групи в селах Хустського та Міжгірського районів. Після 
В. Гнатюка його вважають чи не найпродуктивнішим у справі 
збирання та вивчення казок Закарпаття. Аматорську фолькло-
ристичну діяльність у радянські часи здійснювали студенти, 
вчителі, викладачі інститутів/університетів, журналісти. Їхні 

58 Українські народні казки, легенди, анекдоти  / за ред. П.  Попова  ; упо-
ряд. Г. Сухобрус і В. Юзвенко. Київ : Держлітвидав. України, 1957. 544 c. Рец. : 
Л. Новиченко «Репліка фольклористам». Літ. газета. 1958. 25 лют. (підписана: 
Л.  Горовий). З  приводу цієї рецензії див.: Сухобрус  Г., Юзвенко  В., Попов  П. 
Лист до редакції. Літ. газета. 1958. 4 квіт.; Рец. М. Рильського «Кілька заува-
жень». Літературна газета. 1958, 4 квіт. (Див. також: Рильський М. Зібрання 
творів : у 20 т. Київ, 1987. Т. 16. С. 99–101).

59 Українські народні казки : в 3 кн. / упоряд. М. Возняк. Київ : Держвидав, 
1946–1948. 1946. Кн. 1. 123 с. ; 1947. Кн. 2. 131 с. ; 1948. Кн. 3. 135 с.
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записи частково були опубліковані у часописах «Український 
фольклор» (1937–1939), «Народна творчість» (1939–1941) та ін. 
Як зазначав Ф.  Колесса, тогочасна наука акцентувала на ви-
вченні колгоспного та робітничого побуту «української соціа-
лістичної нації», передусім на тих змінах, що відбулися за роки 
радянської влади. Такі дослідження здійснювалися із викорис-
танням двох методик: 1) монографічне вивчення окремого під-
приємства, колгоспу чи артілі задля показу соціально-культур-
них явищ у взаємозв’язках, осягнення їхнього розвитку, а також 
зв’язку з історією краю; 2)  розробка окремих тем, переважно 
тих, що стосуються різних сфер народної культури (сільські по-
селення, житло, сімейний побут, промисли колгоспників тощо). 
Учені намагалися показати колосальні зміни, що сталися в жит-
ті області за радянський час 60.

Неопублікована М.  Азадовським (яку редактор не нава-
жився подати до збірника) стаття Ф.  Колесси про діяльність 
НТШ у розвитку науки у галузі історії та філології вміщува-
ла правдиву інформацію про причини несистемної роботи 
наукових осередків. Так, з  1892  року впродовж 30-ти  років 
було видано 40  томів «Етнографічного збірника» і 22  томи 
«Матеріалів до етнології». Спілка створена на пожертви па-
тріотів Наддніпрянщини й об’єднала науковців Галичини, 
України, Буковини та Західної України. Спілка мала власну 
друкарню, книгарню та власне приміщення, що мінімаль-
но задовольняло потреби. Описуючи стан української науки, 
Ф. Колесса намагався донести російському науковцю, що доля 
української інтелігенції  – постійно боротися за своє, україн-

60 Колесса Ф. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних 
областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / упоряд., підгот. тек-
сту, передм., комент., додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило. Київ  : Логос, 
2011. С. 8.
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ське (панування Австрії та Польщі негативно відобразилося 
на діяльності НТШ). Вже з 1939 року НТШ стає центральною 
філією наукових інститутів Західної України. Та пустка, що 
виникла в українській фольклористиці від 1916 до 1945 року 
відобразилася й на казкознавстві. Із діяльністю М. Возняка та 
особливо П. Лінтура зародилася нова хвиля публікацій записів 
казок та наукових розвідок у Західній Україні. 

Діяльність П.  Лінтура як казкознавця почалася задовго 
до захисту кандидатської дисертації «Закарпатський казкар 
Андрій Калин: проблема традиції і особистісного начала у 
творчості казкаря» (Москва, 1953) та виходу укладених ним 
збірок: «Закарпатські казки Андрія Калина» (1955), «Майстер 
Іванко» (1960), «Казки зелених гір» (1965, тут подано казки 
від Михайла Галиці), «Як чоловік відьму підкував, а  кішку 
вчив працювати» (1966, побутові казки), «Три золоті слова» 
(1968, казки від Василя Короловича), «Дідо-всевідо» (1969); 
зібрані ним казки увійшли до антології казкарів Закарпаття 
«Зачаровані казкою» (1984), що її уклали вже після смерті вче-
ного І. Сенько та В. Лінтур 61. Антологія цінна відомостями про 
кожного казкаря, подачею сюжетів за СУС.

Починаючи з викладання в Хустській гімназії (1940-і рр.), 
П.  Лінтур, разом зі студентами, здійснив кілька експедицій, 

61 Закарпатські казки Андрія Калина / упоряд. Г. Ігнатович. Ужгород, 1955. 
216 с.; Линтур П. Закарпатский сказочник Юрий Ревть. Советское Закарпатье. 
1955. 3  сент.; Казки зелених гір. Закарпатські казки Михайла Галиці  / запис., 
упоряд. та ред. П. Лінтур та І. Чендей. Ужгород : Карпати, 1965. 285 c.; Як чоло-
вік відьму підкував, а кішку вчив працювати. Закарпатські народні казки. Гумор 
та сатира. Запис текстів та впоряд. П. Лінтура. Ужгород : Карпати, 1966. 170 с.; 
Дідо-всевідо. Закарпатські народні казки. Запис текстів та впоряд. П. Лінтура. 
Ужгород  : Карпати, 1969. 239 с.; Зачаровані казкою. Українські народні казки 
Закарпаття в записах П. Лінтура / післямова «Казкарі Закарпаття і їх репертуар» 
(с. 496–510) П. Лінтура ; упоряд. І. Сенько та В. Лінтур. Ужгород : Карпати, 1984. 
526 с.
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виявив на Закарпатті понад 80  казкарів та записав від них 
1300 казок. Так, у селах Хустського району записано 344 каз-
ки, Іршавського – 264, Мукачівського – 275, Перечинського – 
104, Тячівського – 79, Виноградівського – 80 казок. І. Сенько 
пише про те, як П. Лінтурові доводилося збирати казки: «Від 
Ужгорода до Страбичева, де живе казкар Василь Королевич, 
54 кілометри. До села Люта, зовсім у протилежний бік, але там 
живе казкар Юрій Гебрян,  – 75  кілометрів. До гуцульського 
села Богдан, де мешкає співачка Ганна Юрашова-Дем’янчук – 
224 км, а це ще в іншому напрямку від Ужгорода. Або ж такі 
факти: у  липні 1963  р. в с.  Синевичі казкар Ледней Федір 
одну казку “Про Івана Спудзаря” розповідав три години; при 
першому знайомстві у 1958  р. із казкарем Іваном Лазарем із 
с.  Макарова фольклористові довелося цілий день умовляти 
старого, щоб він продиктував три замовляння при лікуван-
ні корів». За підрахунками самого П.  Лінтура, від середини 
ХІХ ст. до 1945 р. в книгах і періодичних виданнях опубліко-
вано 1200 казок українського населення Карпат – менше, ніж 
він сам записав. Кращі записи П. Лінтура було видано у Києві, 
Празі, Москві. На прохання Академії наук НДР П. Лінтур упо-
рядкував антологію «Українські народні казки» (1972) 62. 

Із теоретичних положень П.  Лінтура виокремлюються два 
основні завдання: 1) записати якомога повніше репертуар каз-
карів одного села; 2) виявити якомога повніше казковий репер-
туар області. Так, в с. Горінчеве він виявив 9 народних казкарів, 
серед них: Андрій Калин, Фома Плешинець, Дмитро Петрик, 
Іван Ділинка. П. Лінтур уважно вивчав життя казкарів, їхні біо-
графії, репертуар, велику увагу приділяючи ролі казкаря у по-
бутуванні казок, психологічній та виконавській майстерності. 

62 Зачаровані казкою... С. 11, 500.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



242

Розділ 3. МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Від І. Березовського в українському казкознавстві починаєть-
ся нова хвиля академічного розвитку. Його методологічні прин-
ципи спиралися на досягнення О.  Потебні, М.  Драгоманова, 
М. Грушевського, І. Франка, В. Гнатюка, М. Левченка та  ін. та 
сформували нове покоління казкознавців. Одна з перших зре-
дагованих ним збірок – «Мудрий оповідач: Українські народні 
казки, байки, притчі та анекдоти» вміщувала здебільшого побу-
тові казки та казки про тварин. До них додано посилання на дже-
рела та передмову. Друге видання було 1979 року 63. У 16-й кни-
зі серії «Українська народна творчість» (1976) І. Березовський 
оприлюднив науково оформлене і паспортизоване фундамен-
тальне видання «Казки про тварин», усього 506 казок і в перед-
мові висловив думку, що цей жанр може претендувати на зван-
ня «найдавнішого жанру народної прози» 64. Він навів декілька 
своєрідних ознак самості казок про тварин як жанру, зокрема: 
а) образна система; б) характер художнього вимислу; в) темати-
ка; г) ідейно-художні риси; д) генетичні витоки (первісна доба, 
вплив історії, зміна функцій казок, переосмислення образів та 
мотивів, спостереження за звірами, культи тварин, первісна ма-
гія); е)  аналогічність із творами інших народів. Основу книги 
становлять твори зі збірки В. Гнатюка. 

І. Березовський – один із упорядників «Порівняльного по-
кажчика сюжетів: Східнословянська казка» (1979). Йому на-
лежить упорядкування української частини покажчика, у якій 
використано матеріали рукописного «Покажчика українських 
сюжетів казок» М. Андреєва. 

63 Мудрий оповідач: Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти / 
упоряд. і передм. І. Березовського. Київ, 1962. 240 с.

64 Березовський І. Розкішна гілка казкового епосу на Україні. Казки про тва-
рин. Київ, 1986. С. 5.
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Важливими для вивчення поетики народної казки стали до-
слідження Л.  Дунаєвської. Підкріплюючи свої теоретичні по-
ложення численними збірками казок, вона порушила пробле-
му поділу казок за певними видовими ознаками. У дослідженні 
«Українська народна казка» (1987)  65 уточнено класифікацію 
казок. Серед казок про тварин визначено дві групи сюжетів: 
алегоричні казки і повчально-розважальні. У групі алегоричних 
казок є байки, а  повчально-розважальні вміщують докучливі 
(кумулятивні). «Чистим» жанром казок про тварин дослідниця 
вважала саме повчально-розважальні, та й ті, що мають пісні-
сигнали («Колобок», «Рукавичка», «Коза-Дереза» та подібні). 
Художніми засобами сюжетів є: ретардація, градація, гіпербола 
та числова символіка. Персонажів чарівних казок Л. Дунаєвська 
поділила на три категорії, що поєднують системи В. Проппа та 
М. Новикова: злотворці, знедолені, добротворці. 

За спостереженнями Л. Дунаєвської, конфлікт є характер-
ною ознакою не лише соціально-побутових казок. Він власти-
вий усім казкам. Зав’язка діалектично пов’язана з розв’язкою, 
що є, окрім конфлікту, ще однією ознакою дотримання теми 
оповіді. Соціально-побутові казки відтак поділено за те-
мою провідного конфлікту: 1) про бідних і багатих; 2) анти-
панські; 3)  антицарські; 4)  антипопівські; 5)  антирелігійні. 
Реалістичне зображення дійсності за допомогою фантастич-
ної вигадки розглядається як основна сутність ідейно-худож-
нього складу соціально-побутової казки. За характером го-
ловного конфлікту Л. Дунаєвська поділяє казки на: 1) дидак-
тичні (залежність героя від надприродніх сил: Доля, Щастя, 
Злидні); 2)  сімейно-антагоністичні (старший/менший, ма-
чуха/пасербиця); 3)  гумористичні (про дурнів, ледарів, бре-

65 Дунаєвська Л. Українська народна казка. Київ, 1987.
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хунів, п’яниць, витівки солдатів); 4)  сатиричні (трудящі  / 
правляча верхівка, духівництво) 66. Якраз у цих казках діють 
згадані вище три смислові групи образів: добротворці, зло-
творці, знедолені. Окрему групу становлять дидактичні каз-
ки – як про антропоморфні істоти, від яких залежить життя 
кожної людини (Доля, Щастя, Смерть, Біда). Подібні думки 
висловлювали у працях та передмовах до збірок О. Потебня, 
І. Рудченко, П. Чубинський, Г. Сухобрус та ін. 

Із семантико-палеонтологічного погляду розглядає казку 
В. Давидюк 67. Учений приймає порівняльно-історичний і ти-
пологічний підходи, але жодного не абсолютизує, аргументу-
ючи це тим, що вирішальну роль може відігравати не тільки 
тип сюжету, відображення способу виробництва та господар-
ських відносин, а навіть окрема деталь. Крім цього, автор вва-
жає казки про тварин найбільш неоднорідною групою як за 
походженням, так і з функціонального погляду. Він виокрем-
лює ритуально-тотемістичні казки як єдині в жанрових від-
галуженнях казок про тварин, що належать до міфологічних 
різновидів. Інші ж казки про тварин учений систематизував 
у такі групи: алегорична казка-байка («Лисичка і Журавель»), 
авантюрна («Пан Коцький»), дидактично-табуїтивна («Котик 
і Півник»), казки-притчі («Куликове болото»), казки-потішки 
(«Розкажу вам казочку…»). 

У підручнику з української народної творчості М.  та 
З. Лановик 68 подано думку про традиційний, прийнятий в су-
часній національній фольклористиці поділ казок на: 1) казки 

66 Дунаєвська Л. Українська народна казка... С. 89–90.
67 Давидюк  В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк  : Вежа, 

1997. 296 с.
68 Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. Навч. посіб-

ник. Київ : Знання-Прес, 2006. 591 с.
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про тварин (птахів, рослин, комах); 2) чарівні (їх іноді нази-
вають героїчні чи фантастичні); 3)  суспільно-побутові (реа-
лістичні, новелістичні); 4) культово-анімістичні (міфологічні) 
казки. Доповнення такої класифікації можемо знайти у дис-
ертаційній роботі М. Демедюк 69. Тут використано класичний 
в українській фольклористиці розподіл народних казок на різ-
новиди: 1) про тварин (тут і кумулятивні); 2) чарівні (із сюже-
тами легендарного характеру); 3)  соціально-побутові (не ви-
окремлюючи новелістичних текстів). За сюжетно-мотивною 
основою спостерігаємо: 1)  адаптовані українською казкою 
міжнародні сюжети; 2)  народні казки з рисами української 
ментальності та сюжети з нашаруваннями духовної і матері-
альної культури. За персонажною системою казкового епосу, 
що може бути і тематикою казок, подано: образи тварин, міфо-
логічні персонажі, християнські образи, богатирі-добротвор-
ці, жіночі персонажі, іноетнічні образи.

Упродовж ХХ  – початку ХХІ  ст. казкознавці досить ґрун-
товно розглянули класифікаційні проблеми казок. Попри це, 
вони висловлюють сумнів щодо родової чи видової належнос-
ті казки. Дослідники майже одностайні в оцінці її як доволі 
неоднорідного масиву, що вміщує окремі різновиди, принай-
мні такі, як казки про тварин, фантастичні (героїко-фантас-
тичні, чарівні), побутові (соціально-побутові), новелістичні 
та  ін. Отже, едиція живого і мінливого матеріалу за певною 
системою видається складнішою за теоретичну типологізацію, 
оскільки передбачає систематизацію часом доволі неординар-
них виявів усної традиції. Укладаючи збірку, упорядник має не 
лише задекларувати свої принципи, а й дотримуватися їх. Це 

69 Демедюк  М. Національна специфіка української народної казки  : авто-
реф. дис. ... канд. філол. н. : 10.01.07 – фольклористика. Львів, 2010. 20 с.
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можуть бути загальновизнані класифікації чи власні пропози-
ції, проте в них має послідовно дотримуватись один критерій, 
адже зовсім недопустимо, коли відбувається змішування явищ 
чи виокремлення їх за різними ознаками або ж безсистемне 
подання матеріалів 70.

Якщо для ХІХ ст. здійснення академічних видань головним 
чином передбачало вилучення ненародних творів, підробок, 
стилізації та фальсифікатів 71, то для сучасної фольклористики 
не менш вагомим є визначення міри автентичності текстів за-
писів, особливостей їх редагування, змін, що їх зазнавали тек-
сти у процесі едиції, та здійснення на цій підставі необхідних 
і науково обґрунтованих кон’єктур. Значної ваги в цьому про-
цесі набуває віднайдення автографів збирачів та першодруків 
(залежно від історії конкретного тексту), зазначення різночи-
тань, які існують між рукописним текстом та його публікаці-
єю, навіть якщо вона здійснювалася самим збирачем. За умов 
належного вивчення історії тексту й існування кількох переви-
дань їх особливості також можуть відзначатися в примітках 72. 

Найповнішим сучасним науково-популярним видан-
ням казок є сорок збірок-томів, що їх записав, підготував 
до друку М.  А.  Зінчук (1925–2012). Упродовж кількох де-
сятиліть збирач записав вісім тисяч триста казок, що стало 
основою фундаментального видання (2003–2018). У  томах 
тексти паспортизовані, в  окремих випадках подано довідки 
про талановитих оповідачів, уміщено коментарі, посилання 

70 Бріцина О. Українська усна традиційна проза: питання текстології та ви-
конавства. Київ : ІМФЕ НАН України, 2006. С. 122.

71 Кирчів Р. Текстологія публікації фольклорних і етнографічних матеріалів 
у виданнях НТШ. Народознавчі зошити. 1996. № 4. С. 214.

72 Бріцина О. Українська усна традиційна проза: питання текстології та ви-
конавства... С. 131.
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на Покажчик сюжетів східнослов’янської казки. Публікацію 
корпусу українських народних казок у 40  т. на різних ета-
пах здійснювали 8 видавництв із шести різних міст: 1. Казки 
Гуцульщини (Львів : Світ, 2003); 2. Казки Гуцульщини (Львів : 
Світ, 2004); 3. Казки Гуцульщини (Львів : Світ, 2008); 4. Казки 
Гуцульщини (Тернопіль : Богдан, 2006); 5. Казки Гуцульщини 
(Тернопіль  : Богдан, 2006); 6.  Казки Гуцульщини (Снятин  : 
ПрутПринт, 2008); 7.  Казки Гуцульщини (Київ  : Просвіта, 
2009; вид. 2-е : Чернівці : Букрек, 2017); 8. Казки Гуцульщини 
(Чернівці  : Прут, 2006); 9.  Казки Буковини (Тернопіль  : 
Богдан, 2006); 10. Казки Буковини (Тернопіль : Богдан, 2006); 
11. Казки Буковини (Чернівці : Прут, 2009); 12. Казки Покуття 
(Тернопіль  : Богдан, 2005); 13.  Казки Покуття (Тернопіль: 
Богдан, 2005); 14.  Казки Бойківщини (Тернопіль: Богдан, 
2006); 15.  Казки Бойківщини (Тернопіль: Богдан, 2006); 
16.  Казки Бойківщини (Чернівці  : Букрек, 2012); 17.  Казки 
Бойківщини (Чернівці  : Букрек, 2015); 18. Казки Закарпаття 
(Тернопіль: Богдан, 2007); 19.  Казки Закарпаття (Чернівці  : 
Прут, 2009); 20.  Казки Закарпаття (Чернівці  : Прут, 2007); 
21.  Казки Закарпаття (Чернівці  : Прут, 2008); 22.  Казки 
Закарпаття (Чернівці  : Прут, 2008); 23.  Казки Закарпаття 
(Чернівці  : Букрек, 2009); 24.  Казки Галичини (Чернівці  : 
Букрек, 2009); 25. Казки Галичини (Чернівці  : Букрек, 2014); 
26.  Казки Волині (Чернівці  : Наші книги, 2009); 27.  Казки 
Поділля (Чернівці  : Наші книги, 2009); 28.  Казки Поділля 
(Чернівці : Букрек, 2018); 29. Казки Поділля (Чернівці : Букрек, 
2013); 30. Казки Поділля (Чернівці : Букрек, 2010); 31. Казки 
Поділля (Чернівці : Букрек, 2016); 32. Казки Наддніпрянщини 
(Чернівці  : Букрек, 2015); 33.  Казки Наддніпрянщини 
(Вижниця: Черемош, 2009); 34.  Казки Наддніпрянщини 
(Вижниця: Черемош, 2011); 35.  Казки Наддніпрянщини 
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(Чернівці : Букрек, 2011); 36. Казки степової Кіровоградщини 
(Чернівці : Букрек, 2011); 37. Казки Полтавщини. (Чернівці : 
Прут, 2010); 38.  Казки Полтавщини (Чернівці  : Прут, 2010); 
39. Казки Чернігівщини (Чернівці  : Букрек, 2012); 40. Казки 
Чернігівщини (Чернівці : Букрек, 2012). Як видно з переліку, 
томи виходили друком не за порядком, а  їх публікація різ-
ними видавництвами, звісно, відбилась на уніфікованості 
дизайну всього зібрання, що втім не позначилося на вмісті 
томів, на цілісності багатотомника загалом. Розміщення книг 
у багатотомнику, побудованому за історико-географічним 
принципом (від заходу на схід); з огляду на обсяг фольклор-
ного матеріалу Гуцульщина представлена вісьма книгами 
(тт. 1–8), Волинь (т. 26) одним. У кожному томі тексти згру-
повані згідно з чинним адміністративно-територіальним 
устроєм: за областю, районом, населеним пунктом, а тексти 
з одного населеного пункту розміщуються за оповідачами. 
Всі тексти зібрання мають нумерацію, відповідно до томів, 
а також наскрізну. У текстах упорядник зберіг найхарактер-
ніші діалектизми, а  також оригінальні мовні конструкції. 
Для кожного тому складено словник маловживаних слів. 
М. Зінчук виявив себе і як фольклорист-теоретик, висловив 
ряд цікавих узагальнень і зауважень у передмовах і комен-
тарях до текстів, що стосуються як спорідненості фольклор-
ної традиції українців, так і особливостей сюжетного, мов-
но-стилістичного характеру казок українців різних регіонів. 
Фольклорний матеріал сорокатомника демонструє стан по-
бутування наративної традиції українців на сучасному ета-
пі, від кінця 1970-х до 2010-го. М. Зінчукові пощастило від-
крити талановитих оповідачів: Григорія Колобейчука (т. 1), 
Одокії Гаврилюк (т. 3) з Гуцульщини, Гаврила Боднара (т. 9), 
Дьордія Скаженюка (т.  10) з Бессарабії, Катерини Дуб’як 
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(т.  13) з Покуття, Василя Лучкашина (т.  14), Федя Бренича 
(т. 15), Николая Залуги (т. 17) з Бойківщини, Дмитра Юрика 
(т. 18), Олени Пінцак (т. 23) з Закарпаття, Юлія Квіта (т. 24) 
з Галичини, Ольги Комарницької (т.  27) з Кам’янеччини, 
Степана Мотозюка (т. 29) зі Старокостянтинівщини, Євдокії 
Компанець з Плоского на Чернігівщині (т. 39) та  ін.; він за-
писав і подав зразки народної творчості з таких відомих 
фольклорних осередків, як Космач і Косівщина (тт.  3–4), 
с.  Горінчове на Хустщині (т.  20), с.  Зятківці на Гайсинщині 
(т.  31). Справжнім відкриттям і одкровенням стали завер-
шальні томи серії: «наддніпрянські» (тт. 32–35), «кіровоград-
ські» (т. 36) і по 2 «полтавські» (тт. 37–38) та «чернігівські» 
(тт. 39–40), які довели живучість українського слова, нетлінну 
силу духу і уяви українців і в підрадянський час. Чудові зраз-
ки козацького фольклору (опоетизування достатньо далеко-
го вже у часі козацького періоду історії України) можна від-
найти в найбільшому за обсягом томі – «дніпропетровсько-
му» (т. 35), а також у двох «черкаських» (тт. 33–34) і двох «ві-
нницьких» (тт. 30–31). Записи фольклору на території сучас-
них Київщини, Полтавщини, Кіровоградщини та ін. областей, 
які стали хрестоматійними для української фольклористики 
в ХІХ – на початку ХХ ст. (П. Чубинський, В. Милорадович, 
В. Ястребов, Б. Грінченко, В. Кравченко та ін.), отримали сво-
єрідне продовження у зібранні М. Зінчука, засвідчили стій-
кість і тяглість наративної традиції. Корпус народних казок 
у записах, упорядкуванні М. Зінчука – унікальний здобуток 
української фольклористики поч. ХХІ  ст., безпрецедентний 
видавничий проект в Україні, видатне явище культури укра-
їнського народу, гідне визнання на світовому рівні. 

Отже, українське казкознавство як галузь фольклористи-
ки має чимало напрацювань. Дослідження української казки 
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упродовж двох минулих століть та понині підготували ґрунт 
для глибокого студіювання епіки. Так, науковці вивчали: тео-
ретичні засади фольклористичних шкіл; жанрові особливості 
різних видів казок (Г. Сухобрус, В. Юзвенко, І. Березовський, 
П. Лінтур, Л. Дунаєвська, І. Хланта, О. Бріцина, С. Карпенко); 
позначення кольору і світла у казці (Т. Коротич); особливос-
ті літературної казки як жанру (О.  Сорокотенко, Г. Сабат, 
С.  Пилипчук); мовну картину української фантастичної каз-
ки (С.  Лавриненко); семантико-синтаксичну структуру каз-
ки (С.  Шевчук); структурну форму мовлення персонажів 
(Т. Вавринюк); часову структуру (О. Боднар); естетичну функ-
цію народної казки (М. Чорнопиский). Вивчено поетико-сти-
льові традиції фантастичної казки (В. Шабліовський); особли-
вості реалізації антропоцентризму (О. Лещенко, Л. Мушкетик); 
питання історичного розвитку структури і семантики казок 
(І.  Березовський, М.  Грицай, І.  Хланта). Не припиняються 
дискусії щодо походження і джерел казкових образів, симво-
ліки, магічних чисел, імен персонажів, космогонічної основи 
казки (Л.  Дунаєвська, І.  Хланта, М.  Дмитренко, В.  Давидюк, 
С. Карпенко та ін.).

Із погляду філософії казковий текст розглядається як фено-
мен культури (О. Величко), що має у своїй структурі глибин-
ні варіанти збереженої у своїх метаморфозах єдиної казкової 
основи. Психоаналітики обґрунтували особливості сприйнят-
тя і розуміння казкового змісту дітьми (В. Андросова, І. Бех, 
О. Соловйова, Н. Циванюк) та розшифрування чарівної казки 
за теоріями сновидіння З. Фройда та К. Юнга (О. Тиховська). 

Сучасні фольклористи актуалізували низку проблем каз-
кознавства, на що звертали увагу й попередники, але з бід-
нішою першоджерельною базою: художні образи, психо-
логія характерів, менталітет, художні деталі, естетичні сма-
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ки та сподівання певного народу у певний час його історії. 
Фольклор, зокрема казка – усна творча діяльність, фіксована 
людською пам’яттю. Тут усе підпорядковане законові еко-
номії слова і найлегшому запам’ятовуванню. Відтак народна 
казка – живий організм культури, джерело пізнання, розви-
тку творчої уяви, демонстрація мудрості пращурів і сучас-
ників, елемент розваги й стимуляції оптимістичних аспектів 
життєдіяльності. 
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Валентина Головатюк 

3.3. УКРАЇНІКА НА СТОРІНКАХ 
ПОЛЬСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ

У багатогранній діяльності Польського народознавчого то-
вариства упродовж усієї його історії одне з чільних місць нале-
жало міжнародним науковим контактам, які висвітлювалися у 
низці студій польських та українських дослідників  1. Своєрід-
ністю позначена співпраця між установою та Інститутом мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Риль-
ського НАНУ, яка розпочалася в 60-і роки минулого століття. 
У розвитку наукових контактів між двома установами важливу 
роль відіграла зустріч фольклористів та етнографів обох країн 
на VII Міжнародному конгресі антропологічних і етнографіч-
них наук  (Москва, 1964 року), що сприяло в подальшій співпра-
ці, проведенню спільних конференцій, постійних консультацій 

1 Юзвенко  В. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського і Польське Народознавче Товариство. Народна творчість 
та етнографія. 1997. № 4. С. 109−111; Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego (1895–1995) / Pod. red. Z. Klodnickiego. Wroclaw, 1997. 239 s.; Скрипник Г. 
Польська етнологія на межі тисячоліть. Народна творчість та етнографія. 
Спецвипуск: Etnologia polska−Польська етнологія. 2007. №  4. С.  6−12; Вахні-
на Л. К. Сучасна модель ідентичності народної культури слов’ян в європейсько-
му контексті. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник 
наукових праць. Київ, 2010. Вип. 11. С. 276−290; Вахніна Л. К. Від фольклорис-
тики до культурної антропології: нові напрями в сучасному польському наро-
дознавстві. Сучасна фольклористика європейських країн. Наукові студії ІМФЕ. 
2012. Вип. 1. С. 4–17.
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щодо наукових видань, зокрема, підготовки Атласів матеріаль-
ної культури як в Україні, так і в Польщі та з питань організації 
польових досліджень. У цей же період налагоджувалися науко-
ві зв’язки з Інститутом літературних досліджень та Інститутом 
мистецтв ПАН: узгоджувалися наукові плани та започатковува-
лися спільні дослідження, йдеться про видання наукової спад-
щини З. Доленги-Ходаковського – «Українські народні пісні в 
записах З. Доленги-Ходаковського», серію видань з українсько-
польських фольклорних та мистецьких взаємин» 2.

Тіснішими контакти між ученими стали після участі у міжна-
родній конференції, присвяченій проблемам слов’янської фоль-
клористики, що відбулася у Варшаві 5−7 травня 1966 року. Це 
був перший такого типу захід у Польщі після Другої світової ві-
йни, у якому взяли участь представники фольклористичних на-
укових центрів з Росії, України, Білорусії, Чехословаччини, Бол-
гарії, Югославії  3. Зініційована редакцією часопису «Literaturа 
ludowа» й організована Інститутом літературних досліджень 
ПАН при підтримці Міністерства культури та мистецтв Поль-
ської Народної Республіки, конференція мала на меті – зустріч 
фольклористів усіх слов’янських країн та обговорення осно-
вних проблем сучасного стану досліджень у цій галузі науки.

З 1965 року було налагоджено книгообмін: Інститут регу-
лярно почав отримувати журнали «Lud» та «Literaturu ludowu», 
а 1966 року керівництво Товариства за підписом Ю. Ґаєка пе-
редало в дарунок Інституту шість томів Польського етногра-
фічного атласу. Протягом 1971−1972 років Польське народо-

2 Скрипник Г. Польська етнологія на межі тисячоліть. Народна творчість 
та етнографія. 2007. № 4. С. 6.

3 Od Redakcji. Konferencja folklorystyki slowiańskiej. Literatura ludowa.1966. 
№ 4−6. S. 3−6. 
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знавче товариство передало до бібліотеки Інституту 54 томи 
повного видання праць О.  Кольберга, продовжуючи і надалі 
надсилати нові томи, що виходили друком4.

Активній науковій співпраці між установами сприяли ви-
датні вчені М.  Рильський, К.  Гуслистий, О.  Дей, В.  Юзвен-
ко, О.  Федорук, С.  Грица, Г.  Скрипник, Л.  Вахніна, Ю.  Ґаєк, 
Ю. Буршта, Ю. Кшижановський, Г. Капелусь З. Клодніцький, 
З. Ясєвич та інші. Нині ця співпраця продовжується не тільки 
на рівні обміну виданнями, але й активній участі співробіт-
ників Інституту в щорічних наукових конференціях та з’їздах 
Товариства (Вахніна Л., Косміна Т., Косміна О., Бодаренко Г., 
Пономар Л.). Л. Вахніна є членом установи та членом редак-
ційного комітету двомісячника «Literaturа Ludowа».

Одним з важливих напрямів діяльності Товариства була і за-
лишається видавнича діяльність, яка розвивалася, незважаючи 
на періоди фінансової скрути, висвітлюючи здобутки польських 
етнологів, фольклористів й антропологів та презентуючи уста-
нову у світі. Серед часописів Товариства найвагомішим є річ-
ник «Lud», який за своєю популярністю та значенням належить 
до загальнослов’янських, ілюструючи наявність зв’язку з інсти-
туцією уже понад 120 років, а також тяглість та стабільність ви-
дання (з 1895 року донині видано 103 томи). Спочатку це був 
місячник, пізніше квартальник, згодом став річником. 

До 1918 року було видано 20 томів «Ludu», які мали важливе 
значення для розвитку не тільки польської етнології, а й фоль-
клористичної думки, містили цінні матеріали різних жанрів на-
родної творчості слов’ян, переважно з Галичини, спорадично з 

4 Юзвенко  В. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського і Польське Народознавче Товариство. Народна творчість 
та етнографія. 1997. № 4. С. 109−111.
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інших теренів (публікації Ю. Шнайдера, Б. Густавіча, Я. Свєтка, 
Л. Млинка, В. Бжегі, С. Удзєлі, А. Фішера, В. Лабінського та ін.). 
Окрім прозового та пісенного матеріалу, увагу редакторів ви-
дання привертав також традиційний народний театр, свідчен-
ням чого є нариси, присвячені шопці  (С.  Гонет, Ф.  Гавелек, 
Я. Цєплік, А. Фішер та ін.) Студії з компаративістики (С. Васи-
левського, С. Цішевського, С. Здзярського, А. Фішера)5.

Видання відіграло важливу роль у програмуванні дослі-
джень над фольклором, що належав до широкого кола наро-
дознавчих зацікавлень збирачів, і було підпорядковане почат-
ковій меті – поглибленню знань про власний народ в умовах 
бездержавності.

У наступній серії (1922−1937) часопис змінив свої напрями до-
сліджень, став антропологічним та набув характеру академічно-
го видання, широко інформуючи про праці зарубіжних учених. 
Науковий підхід до фольклору вже не мав однобокого характеру, 
в етнографічних, соціологічних і культурознавчих студіях А. Фі-
шера, О. Брюкнера,  С. Чарновського, К. Мошинського та інших 
дослідників простежуються нові теоретичні й методологічні на-
прями. Почав переважати генетично-типологічний, інтеретніч-
ний та історико-соціологічний огляд фольклору як живої катего-
рії, складової народної культури. «Lud» присвячує свої сторінки 
слов’янській фольклористиці (чеській, словацькій, словенській, 
лужицькій), звертає увагу на праці англійських, французьких, ні-
мецьких італійських і угорських учених, з’являються також пу-
блікації з грецького й литовського фольклору 6. 

5 Karpińska  G.  E., Niewiadomska  M. Bibliografia zawartości «Ludu» za lata 
1895−1985. Archiwum Etnograficzne. Wrocław, 1988. № 35. 385 s.

6 Krawczyk-Wasilewska V. O folklorystyce polskiej w stulecie Ludu. Lud. 1995. 
T. 78. S. 74−75.
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Нині у тематичній частині видання широко висвітлюються 
історія, проблематика й дослідницькі напрями польської ет-
нології та культурної антропології, особливості збереження і 
функціонування традиційного фольклору й теоретичні про-
блеми сучасної фольклористики, представлена також культу-
ра різних народів та країн світу. «Lud» привернув до себе увагу 
широкого кола фахівців, здобув визнання в європейській на-
уці та залишається сьогодні одним з провідних джерел поль-
ської етнології та культурної антропології.

Участі українських вчених у діяльності Польського наро-
дознавчого товариства на етапі його становлення, присвяче-
но статтю Р. Кирчіва, опубліковану в часописі «Lud» (1996).7 
У студії висвітлено факти особистих і ділових зв’язків поль-
ських учених з українськими, зокрема Івана Франка, Михайла 
Грушевського, Олександра Колесси, Володимира Шухевича, 
Олександра Барвінського, Володимира Гнатюка, Філарета Ко-
лесси, Осипа Роздольського. Автор проаналізував студії укра-
їнських учених, уміщені на сторінках видання та рецензії на 
праці польських дослідників, опубліковані на сторінках Запи-
сок НТШ.  Р. Кирчів  у статті наголосив на послабленні співп-
раці між інституціями на сучасному етапі, а також відсутності 
у львівських бібліотеках та Науковій бібліотеці імені Вернад-
ського НАНУ окремих номерів часопису «Lud» та численних 
монографій, що видає Товариство, водночас висловлює надію 
на тіснішу співпрацю. У додатку подано тексти неопублікова-
ного листування секретаря Товариства, професора Львівсько-
го університету Адама Фішера з Володимиром Гнатюком.

7 Kyrcziw  R. Związki uczonych ukraińskich z Polskim Towarzystwem 
Ludoznawczym. Lud. 1996. T. 80. S. 31−37.
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У цьому ж числі часопису опубліковано розвідку С. Пав-
люка та О.  Сапеляк «Etnografia w Galicji w końcu XIX na 
początku XX wieku», у якій мова йде про розвиток української 
науки в період створення та діяльності Польського народо-
знавчого товариства8.

Сучасний стан розвитку української етнології, її характер, 
основні напрями досліджень розглядаються у студії відомого 
польського вченого З.  Ясєвича  9. Висвітлюється сфера заці-
кавлень українських вчених академічних установ та кафедр 
етнології університетів Львова, Києва, а також проблематика 
етнологічних та фольклористичних досліджень на підставі 
аналізу низки монографічних видань та публікацій. Адже до 
1991 року, як зазначив дослідник, українська етнологія носи-
ла передусім регіональний характер, мала обмежені можли-
вості розвитку, була вмонтована в систему радянської науки, 
концентрувалася на народній культурі найбільшої в респу-
бліці етнічної групи.10 

Серед основних наукових зацікавлень українських етно-
логів він виокремив, дослідження проблем етногенезу, наці-
ональної консолідації та культури українців і України. Подав 
перелік основних праць науковців Інституту народознавства 
НАНУ за редакцією С. Павлюка, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАНУ за редакцією Г.  Скрипник, В.  Наулка, зокрема при-
свячених національним та етнічним меншинам. Серед  сту-
дій над культурою поляків в Україні виокремив досліджен-
ня Л. Вахніної. Значну увагу автор приділив працям з історії 

8 Pawluk S. Sapelak O. Etnografia w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku. 
Lud. 1996. T. 80. S. 39−46.

9 Jasiewicz  Z. Etnologia ukraińska: od etnologii «etnicznej» do narodowej. 
Lud. 2006. T. 90. S. 169−175. 

10 Там само.
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української етнології та фольклористики, внеску польських 
народознавців та етнологів у пізнання культури України. Він 
закцентував увагу на виданнях з  історії української етноло-
гії та фольклористики і внеску польських народознавців, ет-
нологів у дослідження української культури, виокремлюючи 
монографії В. Юзвенко, З. Болтарович, Р. Кирчіва, С. Грици 
та багатьох інших українських учених.

Істотні зміни після здобуття незалежності України, як за-
значив польський учений, відбулися в контактах української 
етнології зі світовою наукою. Раніше вони були обмежені лише 
славістикою, зокрема фольклористикою, для якої Київ віддав-
на був важливим дослідницьким осередком. Саме українські 
наукові інституції і вчені стали організаторами й реалізатора-
ми таких контактів. Налагоджено співпрацю з українськими 
інституціями за кордоном і дослідження української діаспори. 
Водночас, тіснішою стала співпраця з польськими науковця-
ми, підписано низку угод між українськими академічними 
установами та польськими 11.

Схвальну оцінку польських рецензентів здобули праці укра-
їнських учених, зокрема видання Інституту народознавства 
НАНУ  – «Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження в 
двох томах» 12 та Р. Кирчіва «Із фольклорних регіонів України» 
(2002) 13. Як зазначив М. Пецух, праця Романа Кирчіва, відомого 
українського літературознавця, фольклориста і етнографа, охо-
плює цикл 9 нарисів і статей про українську народну творчість. 

11 Jasiewicz Z. Etnologia ukraińska: od etnologii «etnicznej» do narodowej. Lud. 
2006. T. 90. S. 174−175.

12 Pecuch M. Stachowiak A. Lemkivśina. Istoriko-etnografićne doslidźenna u 2-h 
tomah… Lud.  2006. T. 90. S. 237−245.

13 Pecuch  M. Rec. Roman Kyrcziw. Iz folklornych rehioniw Ukrainy. Narysy j 
statti. Lud. 2006. T. 90. S. 245−247.
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Важливим, на думку рецензента, є те, що проаналізовано фоль-
клор українських пограничних регіонів, які знаходяться поза 
кордонами України, зокрема лемків, холмщаків і підляшан 14.

Серед численних видань Польського народознавчого то-
вариства одне з чільних місць відведено першому фолькло-
ристичному часопису «Literaturа ludowа», що побачив світ 
1957 року. Ідея його заснування  належала Ю. Кшижановсько-
му  (1882−1976), який і взяв на себе весь тягар організаційної 
та редакційної праці 15. Його фахові риси, позиція у науковому 
світі, контакти, вміння налагоджувати відносини з дослідни-
ками мали неабияке значення у його роботі, як і досвід реда-
гування. Ученому належить особливе місце в історії польської 
повоєнної фольклористики. Ю. Кшижановський (1882–1976) – 
професор, багаторічний член Народознавчого товариства 
(з 1974 року – почесний), видатний історик польської літерату-
ри, видавець, редактор, теоретик фольклору і організатор на-
укового фольклористичного середовища. Досліджуючи ґенезу 
і систематику фольклорних явищ, вивчаючи польську байку та 
пареміологію, учений висловлював думку про відокремлення 
фольклористики від етнології та її самостійність. У своїх сту-
діях над вивченням зв’язків між фольклором і літературою 
доводив невіддільність обох явищ, чим об’єднав для фолькло-
ристики групу молодих дослідників-філологів варшавської 
школи ( Г. Капелусь, Р. Гурський, Р. Войцеховський та ін.), що 
працювали в Інституті  літературних досліджень ПАН у Вар-
шаві 16. На особливу увагу заслуговують такі видання Ю. Кши-

14 Там само.  S. 245.
15 Юзвенко  В.  А. Польський фольклористичний журнал «Literaturа Ludo-

wа». Народна творчість та етнографія. 1958. № 3. С. 141.
16 Krawczyk-Wasilewska V. O folklorystyce polskiej w stulecie Ludu. Lud. 1995. 

T. 78. S. 75−76.
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жановського, як: «Slownik folkloru polskiego» (1965) і «Dzieje 
folklorystyki polskiej» (Kapełuś, Krzyżanowski 1970; 1982).

За редакцією вченого до 1972  року вийшло 11  річників 
(33  номери) «Literatury Ludowej», своєрідних регіональних 
монографій, присвячених народній творчості, фольклорним 
осередкам, самодіяльним гуртам, звичаям та обрядам різних 
теренів Польщі, що були продовженням видавничої концепції 
О.  Кольберга  17. Часопис видавали на базі варшавського від-
ділу Польського народознавчого товариства, зокрема Інститу-
ту літературних досліджень ПАН, а зусилля редакції журналу 
були спрямовані передусім на відновлення фольклористики 
як наукової дисципліни та поновлення її зв’язків зі світовою. 

Намагаючись утримати наукові ініціативи професора 
Ю. Кшижановського, що заклали фундамент сучасної поль-
ської фольклористики, його наступник Ч.  Гернас (1928–
2003), у  передмові до першого за його редакцією номера 
писав: «Згідно із зазначеною назвою і сучасним широким 
розумінням фольклору «Literaturа ludowа» присвятить свої 
сторінки дослідженню народної творчості сільського та 
міського середовища, давнього і сучасного»  18. Ч.  Гернас у 
видавничій практиці часопису не обмежувався лише публі-
каціями традиційного фольклору, увага приділялася також 
дослідженням пограниччя, зв’язкам фольклорного твору з 
виконавською майстерністю, музикою, пластикою, обрядо-
вістю, тобто сучасними формами життя тексту. «Literaturа 
ludowа», за визначенням редактора, мала стати форумом 
конфронтації різних поглядів, перспектив і методологічних 

17 Lugowska J. «Literaturа ludowа» wobiec problemów i dylematów współczesnej 
folklorystyki. Lud. 2003. T. 87. S. 46. 

18 Literaturа ludowа. 1972. № 1. S. 3.
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проектів, де мали б можливість зустрічатися фольклористи, 
мовознавці, літературознавці, а також етнографи, антропо-
логи й теоретики культури 19.

Власне часопис і став таким виданням, адже на його сто-
рінках було вміщено численні публікації-переклади праць за-
рубіжних учених зі Східної та Західної Європи, Сполучених 
Штатів Америки (Ф. Утлея, А. Б. Лорда, С. Томпсона, Л. Ло-
венталя, М.  Фінка, Д.  Мелли, В.  Гусєва, К.  Чистова, Б.  Путі-
лова, В.  Проппа та ін.) з етнолінгвістики, компаративістики, 
семіотики, структуралізму, велику кількість рецензій та інфор-
мацію про актуальні іноземні видання 20. Поширюючи знання 
про народну творчість через публікацію статей, що стосуються 
наукового дослідження всіх галузей фольклору, зокрема пи-
тань масової культури, видання сприяло активізації теренових 
досліджень, створювало умови для дискусії над специфікою і 
функціонуванням сучасного фольклору. 

Починаючи з середини 70–80-х років Ч. Гернас регулярно 
проводив вроцлавські семінари фольклористів, присвячені 
проблемам сучасної науки, матеріали яких публікувалися в 
часопису і мали помітний вплив на наукові школи та колек-
тиви. Зокрема, на слупській дискусії обговорювали проблеми 
мови фольклору («Literaturа Ludowа» 1976, № 4/5); на вроцлав-
ській – методи збирання і видання фольклорних текстів (1979, 
№  1/3); люблінська розмова про фольклоризм презентувала 
цілий спектр оцінок і можливостей інтерпретації цього нео-
днозначного феномену (1987, № 4/6) тощо.21 

19 Там само. S. 4.
20 Lugowska J. «Literaturа ludowа» wobiec problemów i dylematów współczesnej 

folklorystyki. Lud. 2003. T. 87. S. 47−50. 
21 Bartmiński  J. Folklorystyka, etnonauka, etnolingwistyka – sytuacja w Polsce. 

Literaturа ludowа. 2005. № 6. S. 7. 
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Саме завдяки часопису «Literaturа Ludowа», та його блиску-
чому редагуванню Ч. Гернасом став можливим, – за словами 
Є. Бартмінського, – вихід фольклористів за межі сільської сфе-
ри22. Відкриваючи свої сторінки для сучасної фольклористики, 
видання вміщувало статті з питань масової культури, міських 
легенд, пісень і музики disko polo, молодіжного, мисливсько-
го, солдатського фольклору і т. ін. Багато явищ цього «нового 
фольклору» мають вже мало спільного з традиційним, частина 
з них є лише його подібністю. Щораз частіше публікувалися 
студії, у яких фольклор розглядали з точки зору культурної ан-
тропології. У цьому аспекті його трактували як живий елемент 
сучасної комунікації з урахуванням культурного та ситуатив-
ного контексту, а також постаті виконавця і процесу виконан-
ня. З 2004 року головним редактором видання обрано доктора 
габ. Й. Луговську. До наукової ради входять відомі польські та 
іноземні вчені: Є. Бартмінський, П. Ковальський, Є. Ястжемб-
ський, А. Кучинський, Д. Сімонідес, Р. Сулима, К. Михайлова 
(Болгарія, Софія), Л. Вахніна (Україна, Київ) та ін.

Тематична та змістова композиція часопису залишається 
досить різноманітною. На  сторінках двомісячника аналізу-
ються й обговорюються проблеми традиційного та сучасного 
фольклору європейських країн, відбувається знайомство з ек-
зотичними позаєвропейськими культурами, друкуються стат-
ті з методології та дослідницьких підходів у фольклористиці, 
рецензії й огляди наукових праць. Публікації в кожному з но-
мерів згруповано у двох рубриках: «Статті» та «Рецензії». 

За радянських часів на сторінках видання з’являлися 
поодинокі публікації українських учених, це зокрема сту-
дія В.  Юзвенко «Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki 

22 Bartmiński J. Folklorystyka, etnonauka, etnolingwistyka... S. 9.
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ukraińskiej» (1967), у якій окреслено тогочасний актуальний 
стан фольклористичних досліджень, напрями і сфери зацікав-
лень учених 23. Рідкісною була і поява рецензій на праці укра-
їнських науковців. Згадаємо серед них – ґрунтовну та доклад-
ну М.  Інглота на працю Р.  Кирчіва «Український фольклор 
у польській літературі (період романтизму)» (Київ,  1971)24, 
Я.  Касіяна на працю О.  Дея «Поетика української народної 
пісні» (Київ, 1978) 25.

Особливо інтенсифікувалися наукові контакти україн-
ських і польських учених із проголошенням незалежності 
України. Розширилося поле культурних та наукових контак-
тів із низкою польських установ, розроблялися спільні до-
слідницькі проекти, здійснювався обмін літературою, відбу-
валося наукове стажування, проведення спільних наукових 
конференцій. Дедалі частіше україніка присутня на сторінках 
«Literatury Ludowej». Авторами цих публікацій є провідні 
польські та українські вчені, також часопис надає свої сто-
рінки і молодим дослідникам.

Серед студій польських науковців з україністики, приверта-
ють увагу публікації фольклорної прози, зокрема казкознавча 
тематика. Давню традицію польських літературних і наукових 
зацікавлень українською народною творчістю її популяриза-
цію серед польського читача продовжили А. Барщевський та 
Я. Касіян. Добірки української прози цих укладачів докладно 
проаналізовано Й.  Луговською у статті «W kręgu ukraińskiej 

23 Juzwenko W. Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraińskiej. Litera-
tura ludowa. 1967. № 1−3. S. 29–36.

24  Inglot M. Romantycy polscy wobiec fołkloru ukraińskiego. Literatura ludowa. 
1972. № 3. S. 60–62.

25 Kasjan  J.  M. Wokół kompozycji i pieśni ludowej. Literatura ludowa. 1979. 
№ 1/3. S. 136–140.
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baśni i podań ludowych» 26 Перекладена А. Барщевським поль-
ською мовою антологія української прози «Зачаровані барви 
степу» (1987), містить тексти, які автор почерпнув з україн-
ських видань «Мудрий оповідач» (1962), «Українські народні 
казки, легенди, анекдоти» (1958), «Українські народні казки» 
(1970) та сучасних публікацій української народної прози. 

Продовженням цієї видавничої серії стала збірка україн-
ської фольклорної прози «Na przełęczy światów» (1994), пере-
кладена й опрацьована Я.  М.  Касіяном, до якої увійшли 150 
текстів різних жанрів: казки, перекази легенди, оповідання-
новели, анекдоти. Намагаючись якомога повніше представи-
ти сюжетне розмаїття української прози, її найкращі зразки, 
упорядник використовує матеріал з різних регіонів України, 
детально інформуючи в примітках про джерела походження 
текстів та місце їх запису.27 Окрім записів, зроблених україн-
ськими фольклористами у ХІХ ст., упорядник залучив матері-
али з українських теренів, зафіксовані польськими збирачами: 
О.  Кольбергом, С.  Рокоссовською, Ю.  Мошинською, Ч.  Не-
йманом, С. Здзярським, Я. Яновим. 

Реферуючи згадані праці, Й. Луговська сконцентрувала увагу 
на якості перекладознавчого аналізу текстів укладачів обох анто-
логій, їхніх підходах і методах у відтворенні фольклорного тексту. 
Авторка дійшла висновку, що А.  Барщевський, як перекладач, 
розглядав народний текст як документ народної мудрості і тра-
диції, що становить передусім мистецьку і культурну цінність, але 
меншою мірою як особливий тип народної оповідної творчості 

26 Lugowska J. W kręgu ukraińskiej baśni i podań ludowych. Literatura ludowa. 
1995. № 4/5. S. 71–78. 

27 Lugowska J. W kręgu ukraińskiej baśni i podań ludowych. Literatura ludowa. 
1995. № 4/5. S. 73. 
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та її найдосконаліший витвір. Він намагався стисло і коректно з 
філологічної точки зору передати зміст казки, але дотримувався 
стилю притаманного скоріше переказові, що в контексті казко-
вої оповіді справляло враження певної штучності. Я. М. Касіян 
старався не тільки точно передати перебіг подій, які складають 
фабулу легенди чи казки, але й обрав такий метод перекладу, за-
вдяки якому вдалося зберегти в польській версії оповіді не тільки 
цінність першоджерельного тексту, але й передати спосіб його 
виконання в автентичному середовищі  28. Варто зауважити, що 
істотне місце в науковій праці польського вченого Я. М. Касіяна 
(1933–2010) посідала україніка, польсько-українські літературно-
фольклорні зв’язки і народна творчість українців. Осмислюючи 
його багатогранну діяльність, Р. Кирчів зазначав, що його украї-
ністичний доробок малознаний в Україні та маловідомий навіть 
науковцям. В українських виданнях з’являлися лише поодинокі 
відгуки на його переклади з українського фольклору 29.

Водночас Я.  М.  Касіян досить жваво відгукувався на пу-
блікації та видання українських науковців, рецензуючи їх 
на сторінках «Literatury Ludowej». Це, зокрема згадана вище 
праця О.  Дея «Поетика української народної казки» (Київ, 
1978) 30, етнографічно-фольклористичні томи «Записок Нау-
кового товариства імені Шевченка» 31, монографія Р. Кирчіва 

28 Там само. S. 73–75.
29 Кирчів  Р.  Ф. Україніка Яна Мирослава Касіяна. Міфологія і фольклор. 

2011. № 3−4. С. 28–38; Кирчів Р. Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, ga-
dek, humoresek i podań ludowych. Wybral, przełożył i opracował Jan Mirosław Ka-
sjan. Toruń, 1994. 438 с. ЗНТШ. 1995. Т. 230. С. 567–573;

30 Kasjan  J.  M. Wokół kompozycji i pieśni ludowej. Literatura ludowa. 1979. 
№ 1/3. S. 136–140.

31 Kasjan J. M. Etnograficzno-folklorystyczny tom „Zapisek Towarzystwa nauko-
wego imienia Szewczenki”. Literatura ludowa. 1998.  № 3. S. 59–63.
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«Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» 
(Київ, 1990) 32 та ін.

Однією з пріоритетних проблем для науковців обох кра-
їн була і залишається культура національних спільнот та 
вплив глобалізаційних процесів на стан її розвитку. Сучас-
ному функціонуванню пісенної фольклорної традиції поля-
ків в Україні присвячено студію Л. Вахніної «Polskie pieśni na 
Ukrainie. Relacja z badań» 33. Стаття ґрунтується на матеріалах 
теренових досліджень науковців Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України у 1970–1980-х роках і повторних експедицій авторки, 
здійснених у 1982−1983 роках до центральної України і Во-
лині. У розвідці наведено статистичні дані стосовно кількос-
ті польського населення, яке проживало в різні роки ХХ ст. 
Подано жанрову характеристику пісень, закцентовано увагу 
на сучасних трансформаціях в календарному, родинно-обря-
довому фольклорі та наголошено на активному побутуванні 
позаобрядової лірики. Повторні дослідження Л.  Вахніної у 
1993–1994 роках, свідчать про часткове відродження народ-
них традицій у сільській місцевості та активне використан-
ня пісенників як у свята, так і в повсякденні, молодь і діти 
починають співати польською. Як зазначила дослідниця, зі 
здобуттям незалежності України та прийняттям закону про 
національні меншини в останні роки можемо спостерігати 
певні зміни в пісенному репертуарі українських сіл. Відзначе-
но створення культурно-освітніх товариств, розвиток шкіл, 

32 Kasjan  J.  M. Z dziejów ukraińskiej folklorystyki. Literatura ludowa. 1997. 
№ 4/5. S. 94–102. 

33 Wachnina L. Polskie pieśni na Ukrainie. Relacja z badań. Literatura ludowa. 
1995. № 4 /5. S. 79–90.
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відродження самодіяльного руху 34. У додатку подано список 
польських пісень, зафіксованих дослідницею, та передано до 
редакції копії текстів з детальною паспортизацією.

Сучасній міській культурі присвячена стаття Е.  Гаврилюк 
«Subkultura studencka dzisiejszego Lwowa», підготовлена на 
підставі власних досліджень, зокрема інтерв’ю, записаних у 
1998–2000 роках від студентів львівських вишів, аналізуються 
тексти студентського фольклору та графіті 35. 

Свої припущення щодо авторства студії «Про польські і 
українські народні пісні» висловловив Р. Кирчів у досліджен-
ні «Jedna z wczesnych prac folklorystycznych w Galicji»36. Ано-
німно надрукована у львівському виданні «Pątnik Narodowy» 
(1927 року) публікація, за гіпотезою українського вчено-
го, могла належати польському збирачеві Л.  Пйонткевичу. 
Р. Кирчів подав окремі відомості з біографії дослідника, до-
кладно аналізуючи статтю, зауважив, що викладені ним ви-
моги до тексту, мелодій, до приміток і коментарів, додатку 
були новаторськими для свого часу. Пропаговані ним думки, 
ідеї, методичні засади мали вплив на розвиток народознав-
чих інтересів та досліджень у Галичині. Певне позитивне зна-
чення стаття Л. Пйонткевича мала зокрема для фольклорис-
тичної діяльності «Руської трійці».

На особливості місцевих обрядових коровайних пісень 
було звернено увагу в статті польської дослідниці А.  Ра-
дзіковської «Przyśpiewki korowajowe na pograniczu polsko-

34 Wachnina L. Polskie pieśni na Ukrainie. Relacja z badań. Literatura ludowa. 
1995. № 4/5. S. 79–90.

35 Hawryliuk  E. Subkultura studencka dzisiejszego Lwowa. Literatura ludowa. 
2001. № 6. S. 25–36.

36 Kyrcziw R. Jedna z wczesnych prac folklorystycznych w Galicii. Literatura lu-
dowa. 1998. № 3. S. 3–19. 
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zachodnioruskim z okolic Białej Podlaskiej»  37. Подані тексти 
записані від українців південного Підляшшя. У передньому 
слові авторка подала коротку інформацію з історії терену, 
схематичну модель коровайного обряду, його основні функ-
ціональні характеристики, уточнюючи при цьому функції 
коровайних чинів. За спостереженнями А.  Радзіковської, 
розвиненість коровайної церемонії, поєднання утилітарної 
й поетичної функцій можна було спостерігати в 30–40-х ро-
ках ХХ ст., а в наш час, як слушно зазначив автор, первісна 
функція обряду втрачена та й обрядові приспівки збереглися 
лише в пам’яті людей старшого віку.

Варті уваги на сторінках «Literatury Ludowej» публікації 
фактографічних матеріалів та добірок фольклорних текстів, 
що висвітлюють проблематику різних етнічних груп і куль-
тур. У зв’язку з цим варто звернути увагу на так звані, спеці-
алізовані номери, з яких було видано «французький» (1978, 
№  1), польський (присвячений «Колядуванню на Люблін-
щині», за 1981), «литовський» (1986, № 4/6), «заолжанський» 
(1993, №  4/6), «український» (1997, 4/5), «якутський» (2000, 
№ 6) та інші38.

Детальніше зупинимося на огляді публікацій так званого 
«українського» номера часопису. Відкривається він розлогою 
аналітичною студією Р.  Кирчіва «Mitologiana Włodzimierza 
Hnatiuka» 39, у якій висвітлюється один із аспектів багатогран-
ної діяльності українського вченого, його захоплення народною 

37 Radzikowska A. Przyśpiewki korowajowe na pograniczu polsko-zachodnioru-
skim z okolic Białej Podlaskiej. Literatura ludowa. 1994. № 1. S. 59–72. 

38 Karpińska G. E., Niewiadomska M. Bibliografia zawartości «Literatury ludowej» 
za lata 1957−1980. Archiwum Etnograficzne. 1986. № 34. 123 s.

39 Kyrcziw  R. Mitologiana Włodzimierza Hnatiuka. Literatura ludowa. 1997. 
№ 4/5. S. 3–15.
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міфологією. Автор статті подав короткий огляд основних дослі-
джень і публікацій українських та зарубіжних учених ХІХ–по-
чатку ХХ ст., які до своїх праць долучали матеріали з української 
міфології та напрацювання яких у своїх студіях використовував 
В.  Гнатюк. Йдеться про перебіг підготовки та написання уза-
гальнюючої праці про українську народну міфологію, рукопис 
якої В. Гнатюк підготував у 1918 році. Обширну інформацію про 
спробу реалізувати свій задум і хід його здійснення черпаємо з 
листування В. Гнатюка з ілюстратором О. Кульчицькою. Ана-
лізуючи рукопис ученого «Нарис української міфології», який 
залишався невиданим, Р. Кирчів зауважував, що до цього часу 
не написано жодної поважної праці з української народної де-
монології, яка б перевищила справу В. Гнатюка 40.

Народним наративам присвячена стаття Я.  М.  Касіяна 
«O  paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej»  41 На 
прикладі сюжетів польських та українських народних ка-
зок, легенд, народних гуморесок, автор намагався побіжно 
виокремити основні парадокси, притаманні усним нара-
тивам. Виокремлюючи онтологічні, часові, просторові та 
психологічні парадокси, він розмірковував над значенням 
і роллю цих явищ у побудові казки та її функціонуванні. 
Я.  М.  Касіян дійшов висновку, що різноманітні парадок-
сальні явища розширюють кордони казкового світу до див-
ного і незвичайного, викликають цікавість слухача і читача 
завдяки несподіваним елементам, демонструючи сміливе і 
вільне функціонування уяви 42.

40 Там само. S. 14. 
41 Kasjan J. M. O paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej. Literatura 

ludowa. 1997. № 4/5. S. 17–27.
42 Там само.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



270

Розділ 3. МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У студії Т.  Єременко «Szkolnictwo polskie na Ukrainie 
Radzieckiej (1921–1938)»43 висвітлено основні напрями діяль-
ності радянської влади та її вплив на півмільйонне польське на-
селення, що проживало на пограничних теренах України. Стат-
тя побудована на великій кількості статистичних даних, узятих 
з архівних джерел та історичних матеріалів, які доповнено по-
рівняльними таблицями. Незважаючи на певні поступки, зо-
крема створення у 1920-х роках польських сільських рад, шкіл, 
наукових закладів, установ культури, радянська політика, як за-
значила авторка, мала підступний характер, влада переслідувала 
і придушувала все, що заважало розбудові соціалізму. У серед-
ині 30-х років усе польське визнавалося ворожим, а самих по-
ляків вважали «шкідливим елементом». Розпочалася ліквідація 
адміністративно-територіальних одиниць, шкіл, культурних і 
наукових центрів, які супроводжувалися масовими депортація-
ми поляків на схід, переслідуваннями і терором. Протягом бага-
тьох років поляки в Україні були позбавлені національних прав 
і можливостей на розвиток власної культури.

Цікавий фольклорно-етнографічний матеріал з с. Червоні 
хатки на Житомирщині подала Г. Тимбровська 44. Польові за-
писи авторки 1996  року, містять спогади про життя респон-
дентів, різноманітні сільськогосподарські роботи, цінні фоль-
клорно-етнографічні свідчення про календарні свята й весіль-
ну обрядовість. З пісенного фольклору подано неповні тексти 
балад, пісень про кохання та жартівливі. Стаття відкривається 
короткою історичною довідкою про село та його мешканців.

43 Jeremenko T. Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej (1921–1938). Lite-
ratura ludowa. 1997. № 4/5. S. 29–42.

44 Tymbrowska G. Opowieści o dawnym życiu mieszkańców wsi Czerwone Chat-
ki w Żytomierskiem. Literatura ludowa. 1997. № 4/5. S. 43–59.
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Динаміці змін у весільній обрядовості лемків, а також при-
співкам та їхньому способові функціонування в традиційній 
весільній драмі, присвячено студію А. Дуди.45 В основу статті 
лягли власні записи авторки, здійснені 1985 року в с. Бєлян-
ка. Зіставляючи основні етапи весільної драми, звичаї та об-
ряди, що супроводжували дійство до 1947  року, оскільки в 
цей рік більшість лемків були переселені в рамках акції «Ві-
сла», та після 1956 року, коли частково повернулися на свої 
історичні терени, авторка зазначила, що саме ці події нега-
тивно позначилися на народній культурі лемків, і звернула 
увагу на трансформаційні процеси у весільній обрядовості. 
Статтю доповнено добіркою весільних приспівок з інформа-
цією про респондентів.

Польська дослідниця Р. Холда сконцентрувала свою увагу 
на ролі пропаганди й реклами у возвеличенні австро-угорсько-
го цісаря Франца Йосифа І 46. Окрім великої кількості портре-
тів цісаря, літографій, його обличчя  зображували на дрібних 
предметах, кухлях, кавових сервізах, годинниках, цукерках, 
поштових листівках, значках, шкільних підручниках тощо.

Багата й рецензійна рубрика «українського» номера 
«Literatury Ludowej». Огляду українських пісенних збірок, 
опублікованих протягом останніх років у Польщі, присвяче-
но рецензію Н. Гавришкув 47. Аналізуючи співаники «Tam na 
Łemkowyni pomedże horami» (Варшава, 1981), «De hory Karpaty, 
de Pysanyj Kamiń» (1982), «Ja lublu ti stepy neozori» (1983) і «Nad 

45 Duda  A. Łemkowskie przyśpiewki weselne. Literaturа ludowа. 1997. №  4/5. 
S. 61−77. 

46 Hołda R. Portret najjaśniejszego pana. Wizerunki cesarza Franciszka Józefa I w 
służbie propagandy i reklamy. Literatura ludowa. 1997. № 4/5. S. 79–89. 

47  Hawryszków N. Zbiorki ludowych pieśni ukraińskich w Polsce. Literaturа lu-
dowа. 1997. № 4/5. S. 91−94.
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Bugem i Narwoju. Ukraińskie pieśni z Podlasia» (1986), авторка 
наголосила на актуальності таких видань, адже вони користу-
ються надзвичайною популярністю серед українців, що про-
живають у Польщі.

Окрім згаданої вже рецензії Я. Касіяна на працю Р. Кирчіва 
«Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської Трійці»» 
(Київ, 1990), номер містить рецензії на регіональне моногра-
фічне видання «Поділля. Історико-етнографічне дослідження» 
(Київ, 1993) 48, підручник «Українське народознавство» (Львів, 
1994)49 та новий львівський часопис Інституту народознавства 
НАН України «Народознавчі зошити», перший номер якого 
побачив світ 1995 р. 50.

Завершують рецензійну рубрику видання огляди, при-
свячені фестивальній культурі Житомирщини, презентовані 
польською дослідницею Тембровською51 та українською  – 
Л. Вахніною 52 Автори наголошують на активній участі поль-
ської меншини в сучасному фестивальному русі. Протягом 
багатьох років рубрика «Рецензії» відігравала важливу ін-
формаційну роль, у ній польські науковці представляли ак-
туальні видання з україніки, окреслювали напрями та сферу 
зацікавлень українських вчених, не уникали також критич-
них оцінок рецензованих праць.

48 Marczyk M. Podole w ujęciu monograficznym. Literatura ludowa. 1997. № 4/5. 
S. 102–104. 

49 Poźniak T. Nowy podręcznik ludoznawstwa ukraińskiego. Literatura ludowa. 
1997. № 4/5. S. 108–111. 

50 Pietraszek E. Nowe czasopismo etnograficzne we Lwowie. Literatura ludowa. 
1997. № 4/5. S. 104–108. 

51 Tymbrowska G. «Tęcza Polesia». Literatura ludowa. 1997. № 4/5. S. 111–112. 
52 Wachnina L. Polskie festywale na Żytomierszczyźnie. Literatura ludowa. 1997. 

№ 4/5. S. 112−117.
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На сторінках часопису «Literatura Ludowa» було представ-
лено низку видань Інституту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. Важ-
ливою і корисною не тільки для української фольклористики 
вважав Сєліцькі  Ф. колективну працю «Фольклор українців 
поза межами України» (Київ,  1992). За словами рецензента, 
робота відрізняється від багатьох подібного типу публікацій 
радянського періоду своєю науковою об’єктивністю 53. Схваль-
ну оцінку здобуло видання «Мистецтво, фольклор та етно-
графія слов’янських народів» (Київ, 1993), підготовлене до 
ХІ Міжнародного з’їзду славістів у Братиславі 54, та щорічник 
«Слов’янський світ» (Київ, 2010) 55.

У рецензійній рубриці були представлені також україноз-
навчі праці іноземних учених. Так, Л.  Дзенгель знайомить 
читачів з історико-соціологічним дослідженням професо-
ра історії з університету м.  Монітоба С.  Гринюк «Peasants 
with Promise: Ukrainians in Southeastern Galicia 1880–1900» 
(Edmonton, 1991). У  монографії представлено українську 
спільноту зі східної Галичини й Поділля кінця ХІХ  ст., яка 
емігрувала до Америки та Канади  56. Український фольклор 
став предметом зацікавлень і досліджень американської вче-
ної Н. Кононенко, яка видала працю «Ukrainian Minstrels. And 
the Вlind Shall Sing» (1998), присвячену мандрівним співцям 

53 Sielicki F. Folklor ukraiński na świecie. Literatura ludowa. 1993. № 2. S. 48–50.
54 Jakóbiec-Semkowowa M. Ukraińscy slawiści na Międzynarodowym Kongresie 

w Bratisławie. Literatura ludowa. 1995. № 4 /5.S. 128–130.
55 Szczerbatyj  R. Tradycijna kultura na łamach ukraińskiego «Słowiańskiego 

świata». Literatura ludowa. 2012. № 4/5. S. 110–112.
56 Dzięgiel L. O ukraińskich wieśniakach z Podola. Literaturа ludowа. 1993. № 2. 

S. 45−46.
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і музикантам 57. За словами рецензентки А. Монєс-Мізери, у 
монографії представлено особливий світ української тради-
ції через компетентне і вичерпне теоретичне опрацювання 
та джерельний матеріал. Тому праця корисна для польських 
фольклористів, літературознавців та істориків, зацікавлених 
культурою України і всього Слов’янства 58.

Уміщено також розлогу рецензію на працю Я.  М.  Касіяна 
«Na ciche wody. Ludowy epos Ukrainy» (2000), видання друге, 
доповнене. Знайомить польського читача з маловідомими 
фактами новітньої історії України та дає змогу краще зрозу-
міти перебіг сучасних змін книга Б. Бердиховської та О. Гна-
тюк «Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi» 
(Lublin, 2000)59. В основу праці покладено інтерв’ю обох авто-
рів з відомими постатями культурного та політичного життя 
сучасної України, серед них М. Рибачук, М. Горинь, Є. Свер-
стюк, І. Дзюба, М. Коцюбинська та ін.

Отже, українознавчі студії, огляди та рецензії, уміщені на 
сторінках періодичних видань «Lud» і «Literaturа ludowа», ав-
торами яких є українські та польські вчені, знайомлять заці-
кавлених дослідників з українською культурною спадщиною, 
архівними джерелами, висвітлюють окремі періоди історії 
фольклористики та особливості певних жанрів українського 
фольклору, сучасний стан побутування та збереження народ-
ної творчості. Подібні публікації сприяють не тільки попу-
ляризації української науки, але й істотно розширюють поле 
культурних взаємин. «Водночас,  – на думку Й.  Луговської,  – 

57 Monies-Mizera A. A niewidomi będą śpiewać. Fenomen ukraińskich wędrow-
nych śpiewaków i muzyków. Literatura ludowa. 2001. № 6. S. 50–57. 

58 Там само. S. 57.
59 Kupczak  J.  M., Witwicka  A. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi  / 

J. M. Kupczak. Literatura ludowa. 2001. № 6. S. 49–50.
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відкрито ту містку формулу «Literatury ludowej» щодо висвіт-
лення проблематики інших культур та етнічних груп, знайшла 
підтримку як серед широкого кола постійних співпрацівників, 
так і низки авторів, та є свідченням того, що часопис став  сво-
єрідною інституцією наукового життя, інтегруючи різні осе-
редки, без яких важко уявити собі нинішню академічну фоль-
клористику 60.

60 Lugowska J. «Literaturа ludowа» wobiec problemów i dylematów współczesnej 
folklorystyki. Lud. 2003. T. 87. S. 60−61. 
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3.4. УКРАЇНІКА В РОСІЙСЬКИХ 
НАУКОВИХ ВИДАННЯХ 

ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ, ТЕКСТОЛОГІЯ

Традиційно значну увагу приділяють українській діаспорі 
Європи (Польщі, Словаччини, Франції, Великобританії), Аме-
рики, Канади, Мексики, Аргентини, Бразилії. Австралії. Вона 
має понадсторічну історію, але в оточенні англомовних племен 
і народів свято береже свої традиції, фольклор, мову, виплека-
ла особливу за стилем і поетикою літературу, мистецтво. Однак 
мало уваги звертають українські науковці на східну діаспору в 
Росії, що має не менш давню і трагічну історію, постійно попо-
внюється новими партіями мігрантів. Це – одна з найбільших 
українських діаспор у світі. Та, на відміну від західної, росій-
ськомовне середовище і агресивне культурне сусідство сприяло 
асиміляційним процесам, особливо у XX ст. Тож наразі залиши-
лися певні локальні осередки, де ще можна зафіксувати україн-
ські пісні, обряди (зокрема, календарні та весільні), світоглядні 
уявлення, вірування, традиційні елементи матеріальної куль-
тури. До таких густонаселених українцями регіонів належать 
т. зв. «Малиновий Клин», тобто південь сучасної Росії – Кубань, 
Дон, Ставропілля. Т. зв. «Жовтий Клин» – це Нижнє Поволжя 
(Астраханська, Волгоградська, Саратовська та Самарська облас-
ті), Південний Урал. «Сірий Клин» – землі Південно-Західного 
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Сибіру та Північного Казахстану (південь Омської та Новоси-
бірської областей, деякі райони Алтайського краю, Кустанай-
ська, Уральська та Актюбинська обл. у Казахстані). І нарешті 
«Зелений Клин», тобто Приамур’я і південна частина Далеко-
го Сходу (Приморський та Хабаровський край, Амурська об-
ласть), де у 1917–1922 роках існувала Українська Далекосхідна 
Республіка. Ми вже не говоримо про південну частину Курської 
та Воронезької областей 

Безперечно, що завдання збору, публікації та дослідження 
фольклорно-етнографічних матеріалів лягає на плечі місце-
вих краєзнавців та науковців культурно-освітніх чи науко-
вих установ того чи іншого регіону. Та чи відомі їхні видання 
в Україні? На жаль, інформацію про це доводиться збирати 
по крихті.

Однією з найпотужніших в українознавчому плані була й за-
лишається Кубань, що найбільше контактує з Україною. І пер-
ше місце належить публікаціям відомого україніста із Красно-
дара, кандидата філологічних наук, заслуженого діяча культури 
України, Адигеї та Кубані, професора Віктора Кириловича Чу-
маченка (1956–2017) в галузі українського літературознавства 
і фольклористики. Коротка біографія професора В. Чумаченка 
опублікована в журналі «Слово і час», а огляд наукової діяль-
ності – у журналі «Народна творчість та етнологія»  1. На ниві 
фольклористики та етнографії він працював переважно як іс-
торіограф, відкриваючи невідомі сторінки життєписів та епіс-
толярної спадщини кубанських та українських фольклористів, 
етнографів, етномузикологів, істориків і культурних діячів. 

1 Іваннікова Л. Він любив Україну і був її найвірнішим сином. Слово і час. 
2018. № 6. С. 89–93; Іваннікова Л. Історіограф української фольклористики Ку-
бані. Народна творчість та етнологія. 2018. № 5. С. 87–102.
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Розвідки вченого, зокрема, про маловідомих діячів Кубані, 
ґрунтуються переважно на архівних матеріалах. Тут назвемо 
лише імена тих осіб, які мають стосунок до фольклористики 
та етнографії Кубані, які зробили певний внесок у цю науку: 
Антон Головатий, Яків Кухаренко, Яким Бігдай, Олександр 
Кошиць, Митрофан Дикарів, Прокіп Короленко, Опанас Беж-
кович, Федір Щербина, Степан Ерастов, Олександр Півень 
та ін. Про багатьох із них (М. Дикаріва, Я. Кухаренка, О. Пів-
ня, І. Сбітнєва, С. Ерастова) а також про кобзарство на Кубані 
В.  Чумаченко подав статті до «Энциклопедического словаря 
по истории Кубани» (1997). Біографічні статті про Опанаса 
Бежковича та Якима Бігдая знаходимо у другому томі «Енци-
клопедії сучасної України» (К., 2003, с. 368, 740). Статтю про 
Митрофана Дикаріва вмістила у 1 т. шеститомна «Большая ку-
банская энциклопедия» (Краснодар, 2004).

Найвидатнішою постаттю Вороніжчини і Кубані, «бать-
ком» кубанської етнографії був Митрофан Олексійович Дика-
рів (1854–1899) 2. Дослідження біографії та архівної спадщини 
цього вченого, без перебільшення, було справою всього життя 
Віктора Чумаченка. М. Дикаріву він присвятив цілу низку пу-
блікацій, як наукових, так і науково-популярних статей, вия-
вив, атрибутував і опублікував з відповідними коментарями та 
супровідними статтями автобіографію вченого, значну части-
ну епістолярної спадщини, дослідив наукові взаємини М. Ди-
каріва як із видатними фольклористами та істориками (П. Ку-
лішем, Б. Грінченком, М. Комаровим, М. Янчуком, М. Драго-
мановим, Ф.  Вовком, О.  Лазаревським, О.  Півнем), з  Науко-

2 На сьогодні маємо різні написання прізвища М. Дикаріва: Дикарев, Дика-
рєв, навіть Дикарьов, однак ми дотримуємося форми «Дикарів», оскільки саме 
так фольклорист підписувався під своїми листами.
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вим товариством імені Шевченка, так і з його етнографічними 
кореспондентами  3. Невідомо, чи є хто більшим популяриза-
тором спадщини та ідей Митрофана Дикаріва, ніж професор 
Віктор Чумаченко на Кубані. Його статті й документи друку-
вались у журналах і газетах: «Кубань: проблемы культуры и 
информатизации», «Культурная жизнь Юга России», «Кубань 
сегодня», «Казачьи вести», «Слобожанська хвиля» та ін., а та-
кож дві фундаментальні статті – у журналі «Народна творчість 
та етнографія» (2004, № 4) та «Культурная жизнь Юга России» 
(2004, № 2) 4 («Отец Кубанской этнографии и фольклористи-
ки»). Основна інформація, відома В. Чумаченку про М. Дика-
ріва, сконцентрована у статті «Пам’яті сього незвичайно енер-
гійного та симпатичного чоловіка» (До 150-річчя від дня на-
родження М. О. Дикарєва)» 5. Найбільша кількість публікацій 
В. Чумаченка – у науковому збірнику «Дикарівські читання», 
практично в кожному з 18 випусків, а в деяких і по дві. Це лис-
тування М. Дикаріва з М. Комаровим, П. Кулішем, О. Лазарев-
ським, Б. Грінченком, О. Півнем, П. Плугатирем…

Цікавою сторінкою біографії Митрофана Дикаріва, яку нам 
відкрив Віктор Чумаченко, була його дружба з українським 
бібліографом і фольклористом, Михайлом Федоровичем Ко-
маровим (1844–1913). У  10  випуску «Дикарівських читань» 
(2004) Віктор Кирилович опублікував чотири листи обох уче-

3 Дикарев  М. [Автобиография]  / публ. В.  Чумаченко. Итоги фольклор-
но-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 
2001 год. Дикаревские чтения (8).Краснодар : Крайбибколлектор, 2002. С. 130–
141.

4 Чумаченко В. Отец кубанской этнографии и фольклористики [М. А. Дика-
рев]. Культурная жизнь Юга России. 2004. № 2. С. 56–61.

5 Чумаченко  В. «Пам’яті сього незвичайно енергійного та симпатичного 
чоловіка» (До 150-річчя від дня народження М. О. Дикарєва). Народна твор-
чість та етнографія. 2004. № 4. С. 21–27.
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них, що дають багату інформацію з історії фольклористики 
та лексикографії на Україні і на Кубані, зокрема про польову 
та едиційну практику обох учених, про важкий шлях до дру-
ку збірника М. Комарова «Нова збірка народних малоруських 
приказок, прислів’їв, помовок, загадок, замовлянь і шептань» 
(1890), «Народних гутірок» (чуток і розмов) М. Дикаріва, збір-
ки духовних віршів, колядок і щедрівок отця Євгена Білозоро-
ва, якою опікувався М. Дикарів, про роботу М. Дикаріва над 
українсько-російським словником 6. У листах до М. Комарова 
за 1890 рік та П. Куліша за 10 вересня 1892 року викладена іс-
торія збірки учителя Павлівського духовного училища, згодом 
священика Є. М. Білозорова 7. У листі до П. Куліша вчений пе-
реповів майже дослівно цю ж історію 8. З цього ж листа дізна-
ємося, що отець Білозоров надсилав М. Дикаріву зібрані ним 
через своїх учнів весільні пісні 9.

Листи М. О. Дикаріва до П. О. Куліша інформують про пу-
блікації воронезьких фольклористів-аматорів, якими опікував-
ся Митрофан Олексійович 10. Іншим адресатом М. Дикаріва був 
український історик, етнограф і бібліограф Олександр Матві-
йович Лазаревський (1834–1902), один із засновників журналу 
«Киевская старина». П’ять листів М.  Дикаріва до О.  Лазарев-
ського, опублікував В. Чумаченко разом з В. Бурбелою в тому 

6 Чумаченко В. Проблемы развития южнорусской этнографии в переписке 
М. А. Дикарева и М. Ф. Комарова. Итоги фольклорно-этнографических иссле-
дований этнических культур Северного Кавказа за 2003 год. Дикаревские чте-
ния (10). Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 3–11.

7 Там само. С. 10.
8 Чумаченко В. М. Дикарев и П. Кулиш: К истории отношений. Итоги фоль-

клорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа 
за 2003 год. Дикаревские чтения (10).Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 9–10.

9 Там само. С. 10.
10 Там само. С. 9–13.
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ж 10 випуску «Дикарівських читань» 11. Тут йдеться і про ши-
роке коло спілкування самого М. Дикаріва, до якого входили і 
науковці з Наукового товариства імені Шевченка, і редактори 
«Этнографического обозрения» та «Кубанських обласних відо-
мостей», і навіть французькі колеги-антропологи на чолі з Фе-
дором Вовком. У листі від 4 березня 1897 року етнограф повідо-
мляв: «Французькі учені передруковують з мого “Воронежского 
этнографического сборника” в своїх “Криптадіях” сороміцький 
матеріал з додатком, мовою, мною записаною» 12. З інших листів 
дізнаємося про підготовку до друку народного календаря, мате-
ріалів з народного акушерства і дитячого життя, а також збірки 
«Апокрифы, собранные в Кубанской области» 13.

Надзвичайно цінні листи Федора Вовка до Митрофана Ди-
каріва за 1894 – 1898 роки, які Віктор Чумаченко опублікував у 
IV випуску наукового збірника «Кубань  – Україна: питання іс-
торико-культурної взаємодії»14. Рукописи зберігаються в архіві 
Олександра Кониського в Інституті літератури імені Т. Шевченка 
НАН України. З листів дізнаємося, що вчені обмінювались етно-
графічними програмами, книжками, журналами, періодичними 
виданнями та навіть рукописами. Федір Вовк високо оцінив ство-
рену М. Дикарівим «Программу для этнографического исследо-
вания жизни в связи с голодом и холерою» (Катеринодар, 1894), 
назвавши її «дуже хорошою і цінною річчю з наукового погля- 

11 Бурбела В., Чумаченко В. Вопросы идентичности кубанцев и проблемы ре-
гионального книговедения в письмах М. А. Дикарева к А. М. Лазаревскому. Итоги 
фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавка-
за за 2003 год. Дикаревские чтения (10). Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 18–35.

12 Там само. С. 27.
13 Там само. С. 26–27, 29, 31. 
14 Чумаченко  В. М.  А.  Дикарев как этнографический корреспондент 

Ф. К. Вовка. Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії. Красно-
дар ; Київ : ЭДВИ, 2010. С. 32–46.
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ду»15, а також упорядкований ним «Воронежский этногра фичес-
кий сборник», який, на його думку, «має дуже велику філологічну 
вагу»16. М. Дикарів надсилав Ф. Вовку етнографічні й фольклорні 
записи, зокрема, народні оповідання про холеру і голод, соро-
міцькі пісні, матеріали про родильні та весільні звичаї Вороніж-
чини і Чорноморщини, фото антропологічних типів українців і 
черкесів та архітектурних об’єктів, малюнки та описи короваїв 
тощо. Про весь надісланий матеріал Ф.  Вовк зауважив, що він 
«дуже і дуже цінний»17. Рецензії Ф. Вовка на праці М. Дикаріва 
опубліковані у французькому журналі «L’Anthropologie» (T.  V, 
1894, рр. 728–729) та німецькому «Am Ur-Quell» (1893, IV Bd., IV 
Hft., s. 87)18. В. Чумаченко схиляється до думки, що Федір Вовк 
був своєрідним учителем і порадником Митрофана Дикаріва і що 
саме він спонукав етнографа на велику працю про звичай підрі-
зати корінь язика у немовлят, рукопис якої зберігається у фондах 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника19

З листів М.  Дикаріва до Бориса Грінченка дізнаємося, як 
з’явилися на сторінках другого та третього випусків Грінчен-
кових «Матеріалів» фольклорні записи з Вороніжчини та Ку-
бані, зроблені і самим М. Дикарівим, і його помічниками Пав-
лом Тарасевським та Олександром Півнем 20.

15 Чумаченко В. М. А. Дикарев как этнографический корреспондент... С. 37.
16 Там само. С. 37.
17 Там само. С. 39.
18 Там само. С. 46.
19 Там само. С. 46. 
20 Чумаченко В. М. А. Дикарев и книгоиздательская деятельность украин-

ского этнографа Б. Д. Гриченко. Итоги фольклорно-этнографических исследо-
ваний этнических культур Кубани за 1997  год. Дикаревские чтения  (4): Ма-
териалы научно-практической конференции  / сост. Н.  Семенцов  ; науч. ред. 
Н. Бондарь. Белореченск : Центр народной культуры Кубани, 1998. С. 5–6.
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Серед найактивніших кореспондентів Митрофана Дикаріва 
був Олександр Юхимович Півень (1872–1962), козак станиці 
Павлівської Єйського відділу, згодом писар кубанського об-
ласного правління. Він був найвідданішим учнем і послідов-
ником. Тож не випадково постаті Олександра Півня належить 
чільне місце в науковому доробку професора В. Чумаченка. Так 
у 1990-х роках учений зробив серію публікацій творів О. Півня 
в журналах «Кубань: Проблемы культуры и информатизации» 
та «Родная Кубань».

Крім того, В.  Чумаченко написав низку біографічних на-
рисів про О. Півня: «Казачий кобзарь: О жизни и творчестве 
Александра Пивня» 21, «Новое об Александре Пивне» 22, «На-
рис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, 
українського фольклориста і кубанського козачого письмен-
ника»  23. Статті друкував у журналах «Родная Кубань», «Ку-
бань: Проблемы культуры и информатизации», «Юго-Полис», 
у  газеті «Кубанские новости», у  «Віснику Товариства україн-
ської культури Кубані», у «Донецькому віснику Наукового то-
вариства ім. Шевченка» 24.

21 Чумаченко В. Казачий кобзарь (О жизни и творчестве Александра Ефи-
мовича Пивня). Родная Кубань. 2002. № 4. С. 120–127.

22 Чумаченко В. Новое об Александре Пивне. Кубань: Проблемы культуры и 
информатизации. 1998. № 1. С. 18–20.

23 Чумаченко В. Нарис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, 
українського фольклориста і кубанського козачого письменника. Донецький ві-
сник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк, 2003. Т. 4. С. 79–88.

24 Чумаченко В. «Я давно вже по світу блукаю!» [О. Пивень]. Вісник Това-
риства української культури Кубані. 2002. № 5. С. 6–7; Чумаченко В. «Я давно 
вже по світу блукаю» [О. Півень]. Юго-Поліс. 1994. № 1. С. 9–11; Чумаченко В. 
Казачий кобзарь (О жизни и творчестве Александра Ефимовича Пивня). Род-
ная Кубань. 2002. № 4. С. 120–127; Чумаченко В. Новое об Александре Пивне. 
Кубань: Проблемы культуры и информатизации. 1998. № 1. С. 18–20.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



284

Розділ 3. МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Однією з найцінніших можна вважати публікацію В. Чума-
ченком листів О. Півня до М. Дикаріва з ґрунтовною перед-
мовою «Письма А. Пивня М. Дикареву как источник по исто-
рии кубанской этнографии и регионального книжного дела» 
у дев’ятих «Дикарівських читаннях» (2003) 25. Із передмови ді-
знаємось про життєвий і творчий шлях письменника і фоль-
клориста, про географію його записів, опублікованих М. Дика-
рівим, Б. Грінченком та «Кубанськими обласними відомостя-
ми» в 1893, 1894 роках. Це казки, легенди, перекази, пісні, ди-
тячі ігри, повний опис різдвяних святок у станиці Павлівській. 
Записувач користувався програмами, які надіслав йому М. Ди-
карів 26. Його збірки мали науково-популярний характер, вони 
охоплювали й стилізації О. Півня під фольклор, але, як зазна-
чає В. Чумаченко, межу між авторським і народним текстом 
нині неможливо провести 27. Усі ці факти, зібрані й викладені 
В. Чумаченком, надзвичайно цінні для нас, адже йдеться про 
практично невідому в Україні постать (відомий він хіба що як 
один з кореспондентів Б. Грінченка).

Справжньою науковою знахідкою В.  Чумаченка стало ви-
явлене і атрибутоване ним листування М. Дикаріва з його ко-
респондентом, селянином із Майкопа Петром Сергійовичем 
Плугатирьовим (Плугатирем). Його опублікував учений у двох 
випусках «Дикарівських читань». У статтях, що супроводжують 
ці дві публікації, В. Чумаченко простежив історію взаємин обох 

25 Чумаченко  В. Письма А.  Пивня М.  Дикареву как источник по истории 
кубанской этнографии и регионального книжного дела. Итоги фольклорно-эт-
нографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2002 год. 
Дикаревские чтения (9). Краснодар : Крайбибколлектор, 2003. С. 3–11.

26 Там само. С. 4.
27 Там само. С. 5.
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адресатів 28. З листів М. Дикаріва до П. Плугатирьова багато ді-
знаємося про його взаємини з етнографічними кореспондента-
ми та вимоги до них. У листах згадується ціла когорта корес-
пондентів – селян із Вороніжчини та Кубані  29. Разом з листа-
ми П. Плугатирьова опубліковані й пісні, легенди, оповідання, 
анекдоти, діалоги, чутки, які надсилав кореспондент ученому. 

Низку статей та публікацій архівних джерел Віктор Чума-
ченко присвятив фольклористичній праці на Кубані в 1903–
1906  роках видатного українського композитора і дириген-
та Олександра Кошиця (1875–1944). Це публікація уривка зі 
«Спогадів» та листів О. Кошиця в журналі «Кубань: проблемы 
культуры и информатизации» (1896, № 4 та 1897, № 1). Усі ці 
матеріали з додатком нових документів були републікова-
ні В.  Чумаченком 2000  року у зредагованому ним збірнику 
«Вторые кубанские литературно-исторические чтения» 30. Пу-
блікації передує стаття В.  Чумаченка «Фольклорная деятель-
ность А. Кошица на Кубани» 31.

28 Чумаченко  В. Этнографические корреспонденты М.  А.  Дикарева: Май-
копчанин П. С. Плугатырев. Итоги фольклорно-этнографических исследований 
этнических культур Северного Кавказа за 2004  год. Дикаревские чтения  (11). 
Краснодар : Мир Кубани, 2005. С. 4–6.

29 Там само. С. 10, 11, 15.
30 Чумаченко  В. Фольклорная деятельность А.  Кошица на Кубани. Вто-

рые Кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-тео-
ретической конференции (доклады, научные сообщения, публикации)  / науч. 
ред. В. Чумаченко. Краснодар, 2000. С. 6–12; Из переписки по поводу издания 
сборников А. А. Кошица / публ. В. Чумаченко. Вторые Кубанские литератур-
но-исторические чтения: Материалы научно-теоретической конференции 
(доклады, научные сообщения, публикации) / науч. ред. В. К. Чумаченко. Крас-
нодар, 2000. С. 13–16.

31 Чумаченко В. Фольклорная деятельность А. Кошица на Кубани. Вторые 
Кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоре-
тической конференции (доклады, научные сообщения, публикации) / науч. ред. 
В. Чумаченко. Краснодар, 2000. С. 6–12.
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Листи свідчать, що 1909 року Олександр Кошиць готував 
свої записи до друку. Ним було впорядковано вісім збірок 
пісень у п’яти книгах: пісні «лінійські» (50), чорноморські 
історичні (43), військові (43) та дві книги побутових (264). 
Пісні побутові вчений поділив на дві частини: чорномор-
ські – із добірною українською мовою та мелодикою, і «змі-
шані», позначені сильними російськими впливами  32. Як 
бачимо, збірник із 400 пісень мав відображати функціону-
вання музичної традиції в межах російсько-українського 
культурного пограниччя. 

У цьому ж виданні В.  Чумаченко опублікував добірку з 
12  пісень лінійних козаків та солдатських з передмовою за-
писувача з канадського архіву Олександра Кошиця  33. У пре-
амбулі до публікації В. Чумаченко вказав на варіанти цих пі-
сень у збірниках «Бандурист» Григорія Концевича та «Пісні 
кубанських козаків» Івана Варавви  34. Саме ці фольклористи, 
на думку Віктора Чумаченка, опублікували частину записів 
О. Кошиця, які музикознавці вважають втраченими, а більша 
частина рукопису потрапила до особистої бібліотеки Григорія 
Концевича, яку знищили 1939 року співробітники НКВД 35. Це 
припущення ґрунтується на архівних джерелах з Державного 
архіву Краснодарського краю.

32 Чумаченко В. Фольклорная деятельность А. Кошица на Кубани... С. 14.
33 Кошиц  А. Песни линейских казаков, кубанских казаков и солдатские  / 

публикация В.  К.Чумаченко. Вторые Кубанские литературно-исторические 
чтения: Материалы научно-теоретической конференции (доклады, научные 
сообщения, публикации) / науч. ред. В. К. Чумаченко. Краснодар, 2000. С. 16–24.

34 Там само. С. 17.
35 Чумаченко В. Фольклорная деятельность А. Кошица на Кубани. Вторые 

Кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоре-
тической конференции (доклады, научные сообщения, публикации) / науч. ред. 
В. К. Чумаченко. Краснодар, 2000. С. 9–12.
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Значну увагу Віктор Чумаченко приділяв у своїх студіях ви-
датному культурному діячеві Кубані Степану Ерастову (1856–
1933)  36. Це  – публікація його спогадів, листування та низки 
статей про нього в журналах «Родная Кубань» (1898, № 2) та 
«Кубань: проблемы культуры и информатизации» (1898, № 2; 
1899, № 1, 2–3, 4; 2000, № 1–2). Усі опубліковані документи збе-
рігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки Укра-
їни ім. В. І. Вернадського (ф. І, ф. 181).

Серед них спільна з Віктором Бурбелою стаття Віктора Чу-
маченка «С. И. Эрастов в кругу украинских этнографов и фоль-
клористов», уміщена в 11  випуску «Дикарівських читань»  37. 
Автори реконструювали творчу біографію С.  Ерастова за 
його автобіографією, спогадами, щоденником, листуванням. 
Про його фольклористичну діяльність практично нічого не 
відомо на Україні, відомі лише записи пісень від С. Ерастова, 
вміщені у збірнику Якима Бігдая «Песни кубанских казаков», 
і там їх є дуже багато. Тому з великою цікавістю ми дізналися, 
що Степан Іванович  – потомственний козак, син священика 
і регента військового козачого хору, виріс в оточенні півчих, 
які водночас були й носіями народних пісень. Навчаючись в 
Київському університеті в кінці 1870-х років, С. Ерастов збли-
зився з Миколою Лисенком та його оточенням, поповнював 
лексичним матеріалом з Чорноморії «Словарь» Б. Грінченка. 
Що ж стосується пісень у збірці Я. Бігдая, то, як зазначає В. Чу-
маченко, це самозаписи С. Ерастова з пам’яті (слова і ноти) з 

36 Федорук О. Сучасна україніка на Кубані. Анотований огляд публікацій. 
Пам’ятки України : науковий часопис. 2005. № 3–4. С. 212–213.

37 Бурбела В.., Чумаченко В. С. И. Эрастов в кругу украинских этнографов и 
фольклористов. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических 
культур Северного Кавказа за 2004  год. Дикаревские чтения  (11). Краснодар  : 
Мир Кубани, 2005. С. 24–40.
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репертуару старого Чорноморського півчого хору, які він чув 
у дитинстві 38.

Як додаток до статті, опубліковане листування С. Ерастова 
з видатними українськими фольклористами Климентом Квіт-
кою, Агатангелом Кримським та Дмитром Ревуцьким 39. 

Поряд із видатними постатями, В.  Чумаченко приділяв 
увагу і тим, які працювали як фольклористи та етнографи 
опосередковано. До таких належать етнографи-аматори: 
протоієрей Кирило Росинський, учителі Іван Сбітнєв та Яків 
Мишковський, поети Василь Мова та Іван Варавва, історики 
Прокіп Короленко, Іван Попко та Федір Щербина, а  також 
наші сучасники, науковці, життя яких пов’язане з Кубанню – 
Опанас Бежкович, Леонід Лавров, Іван Чередниченко, Ми-
хайло Семенцов.

Коротенький, але інформативно насичений огляд усієї ку-
банської фольклористики та етнографії знаходимо у статті 
В. Чумаченка «Энергия созидания (краткий экскурс в историю 
кубанской этнографии)», опублікованої в останніх, 18-х «Ди-
карівських читаннях»  40. У  ній В.  К.Чумаченко простежив 
шлях розвитку всієї кубанської етнографії і фольклористики 
від часу її зародження (а це – період романтизму 20–30-х років 
ХІХ ст.) аж до наших днів, тобто майже за 200 років. У цьому 
процесі фігурують не лише видатні, а й маловідомі нам пріз-
вища діячів науки. Зокрема, автор ввів у науково-історичний 
контекст ХІХ–ХХІ ст. і постать Михайла Васильовича Семен-

38 Бурбела В.., Чумаченко В. С. И. Эрастов в кругу... С. 27.
39 Там само. С. 30–40.
40 Чумаченко В. Энергия созидания (краткий экскурс в историю кубанской 

этнографии. Памяти М. В. Семенцова. ХVІІІ-е Дикаревские чтения / науч. ред., 
сост. О.  В.  Матвеев  ; отв. ред. А.  В.  Семенцов. Краснодар  : Плехановец, 2017. 
С. 47–54.
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цова (1962–2016), організатора і натхненника крайової етно-
графічної школи, визначив його місце у загальному процесі 
розвитку етнографії та фольклористики Кубані.

Ще одна постать, якою цікавився В. Чумаченко – це фоль-
клорист і етнограф Опанас Семенович Бежкович (1890–1977). 
У  журналі «Культурная жизнь Юга России» В.  Чумаченко 
опублікував його рукопис «Кубанські козацькі пісні, запи-
сані від Меланки Бежкович (станиця Нововеличківська) в 
1965–1967 рр.», який зберігається в Наукових архівних фон-
дах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М.  Т.  Рильського НАН 
України (ф. 51–4, од. зб. 71) 41. Публікації передує преамбула 
В. Чумаченка, у якій подано короткі відомості про біографію 
та наукову діяльність В.  Бежковича. Далі подано 17  пісень, 
які записав фольклорист у рідній станиці, серед них козацькі, 
ліричні, весільні. На відміну від ліричних та весільних, які є 
варіантами відомих на Лівобережжі українських пісень, ко-
зацькі пісні вирізняються оригінальним характером, вони не 
мають аналогів в Україні. Нам відомі ще три публікації В. Чу-
маченка, присвячені постаті В. Бежковича  42. На жаль, про-
глянути їх не вдалося. 

Низка публікацій ученого стосується історії кобзарства на 
Кубані. Серед них – публікація листів, спогадів та етнографіч-

41 Бежкович А. Из песенного фольклора станицы Нововеличковской / пу-
бликация В. К. Чумаченко. Культурная жизнь Юга России. 2013. № 3. С. 57–60.

42 Бежкович  О. Передел старой жизни (Дневники 1923–1924  гг.)  / публ. 
В. К.Чумаченко. Родная Кубань. 2004. № 2. С. 56–86; Чумаченко В., Самовтор С. 
«Другой» Афанасий Бежкович. Бежкович А. С. Избранные труды. Уфа ; Санкт-
Петербург ; Киев, 2015. С. 289–297; Чумаченко В., Самовтор С. Адыгейская тема 
в научном наследии этнографа А. С. Бежковича. Культурное наследие Северного 
Кавказа как ресурс межнационального согласия : сб. науч. ст. Москва ; Краснодар, 
2015. С. 239–264.
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ного нарису «Черноморская свадьба» краєзнавця і бандуриста 
Олександра Обабки (1883–1971) 43. Сюди ж належить публіка-
ція уривку з книги кобзаря Василя Ємця (1890–1982) «Козаки-
бандурники нового времени» 44 та нарису бандуриста Антона 
Чорного «История бандуры на Кубани» 45.

Важливим і унікальним джерелом відомостей про укра-
їнців Південної Росії (Донщини, Кубанщини і Ставропілля) 
був науковий збірник матеріалів щорічної науково-прак-
тичної конференції, започаткованої 1995  року кубанськими 
вченими з нагоди 140-річчя з дня народження Митрофа-
на Дикаріва (1855–1899) під назвою «Итоги фольклорно-
этнографических исследований этнических культур Кубани. 
Дикаревские чтения». Про історію виникнення та проведен-
ня конференції розповідає один з її співорганізаторів, про-
фесор Кубанського державного університету, доктор істо-
ричних наук Олег Володимирович Матвєєв у статті «Кубан-
ский этнограф М. В. Семенцов» 46. Уже в самій назві форуму 
закладена його мета: популяризація та перевидання наукової 
спадщини М. Дикаріва та інших етнографів і фольклористів 
Кубані, організація науково-дослідницької та краєзнавчої ро-
боти в регіоні, надання методичної допомоги різним краєз-
навчим осередкам, підведення підсумків польових, архівних 

43 Обабко А. Черноморская свадьба / публ. В. Чумаченко. Культурная жизнь 
Юга России. 2004. № 3. С. 12–17; Чумаченко В. Неопубликованный этнографи-
ческий очерк А. П. Обабко. Культурная жизнь Юга России. 2004. № 3. С. 12–14.

44 Емец В. Казаки-бандурники нового времени / публ., предисл. В. Чумачен-
ко. Кубань: Проблемы культуры и информатизации. 2001. № 3. С. 40–45.

45 Черный А. История бандуры на Кубани / публ., предисл. В. К.Чумаченко. 
Родная Кубань. 1999. № 4. С. 115–121.

46 Матвеев О. Кубанский этнограф М. В. Семенцов. Памяти М. В. Семенцо-
ва. ХVІІІ-е Дикаревские чтения / науч. ред., сост. О. Матвеев ; отв. ред. А. Семен-
цов. Краснодар : Плехановец, 2017. С. 5–21.
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та теоретичних досліджень за попередній рік. Коло проблем 
було досить широке. Крім фольклористики та етнографії, те-
матика охоплювала археографію, джерелознавство, усну іс-
торію. Однак, як вважають учасники конференції, найбільша 
її цінність полягала у тому, що перевагу в її роботі надавали 
саме польовим дослідженням, більшість доповідей базувала-
ся на сучасних записах фольклору, матеріалів усної історії, 
етнографічних матеріалів. Один з основних напрямків до-
слідження – це осмислення етнічної історії російського коза-
цтва, а саме кубанських, донських, терських, некрасовських, 
хоперських, гребенських, уральських, забайкальських коза-
ків. З  часом предметом дослідження стали фольклор та ет-
нографія й інших етнічних груп Північного Кавказу: адигів, 
ассірійців, циган, чехів, вірмен, молдаван, естонців, греків, 
кримських татар, ногайців та ін. Конференція об’єднала про-
відних учених Півдня Росії, Північного Кавказу та України – 
істориків, археологів, етнографів, фольклористів, етномузи-
кологів, краєзнавців, музеєзнавців. Це фахівці з Краснодара, 
Ростова, Волгограда, Ставрополя, Москви, П’ятигорська, 
Нальчика, Армавіра, Майкопа, Черкеська, Києва, Сімферо-
поля, Запоріжжя, Рівного та  ін. Конференція відбувалася 
протягом 1995–2014  років у різних наукових центрах (Бє-
лорєченськ, Джубга, Ростов-на-Дону), та переважно у Крас-
нодарі. Було проведено 18 форумів і видано 18 збірників їх 
матеріалів. Організатором конференції та упорядником її 
матеріалів (тт. 1–18, 1995–2017) був етнограф і фольклорист 
із Краснодара Михайло Васильович Семенцов (1964–2016). 
Співорганізатор – професор Олег Володимирович Матвєєв. 
Конференція була своєрідною «візитною карткою» кубан-
ської науки. З 2004 року вона мала назву Північнокавказька, 
а 2010 року здобула статус Всеросійської. 
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Матеріали доповідей, опубліковані під тією ж назвою, стали 
важливим українознавчим джерелом. Тут є публікації та до-
слідження архівної й наукової спадщини. українських діячів 
Кубані: М. Дикаріва, В. Мови, С. Ерастова, О. Кошиця, О. Пів-
ня та ін., статті з історії фольклористики й етнографії, з істо-
ричного краєзнавства Кубані і Донщини. 

Оскільки метою конференції було підбиття підсумків фоль-
клористичних, етнографічних, історико-краєзнавчих, етно-
лінгвістичних експедицій за попередній рік, то значна кіль-
кість статей ґрунтується на сучасних польових дослідженнях 
і висвітлює найважливіші сфери функціонування традиційної 
культури різних етнічних груп Північного Кавказу, насампе-
ред козачих спільнот. Одна з проблем – функціонування усної 
традиції українського населення Кубані, Донщини, Ставро-
польського краю. Автори статей прямо чи опосередковано 
досліджують українські елементи в обрядовій культурі, побуті 
й фольклорі як запорозьких, азовських, чорноморських, так і 
донських, терських, некрасовських, хоперських, гребенських, 
уральських, забайкальських козаків, взаємопроникнення різ-
них культур від давнини і до сьогодні. 

Предметом багатьох студій стали календарні та родинні 
обряди та вірування, пов’язані з ними, народна медицина, на-
родні знання, військова магія, сучасне побутування фолькло-
ру, народна педагогіка, народна етика, світогляд, демонологія, 
усна історія, матеріальна культура, природокористування. 

Усі українознавчі матеріали можна поділити на дві катего-
рії: ті, які безпосередньо стосуються україністики і ті, які ви-
світлюють українознавчі аспекти опосередковано, тобто міс-
тять певну інформацію про українців Росії. До перших нале-
жать численні статті В. Чумаченка, М. Бондаря та О. Матвєєва, 
присвячені М. Дикаріву та іншим діячам Кубані. 
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Цілісну картину історії фольклористики та етнографії 
Кубані кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. з проекцією на сього-
дення дає, приміром, стаття проф. О.  В.  Матвєєва «Из ис-
тории этнографического краеведения на Кубани: супруги 
Васильковы» 47. У ній здійснено спробу дослідження фоль-
клорно-етнографічної спадщини родини вчителів Васи-
ля Васильовича та Марії Олександрівни Василькових, але, 
крім цього, тут задіяно такий широкий науково-історичний 
контекст, охоплено таке велике коло проблем тогочасної 
фольклористики, характерних не лише для Кубані, а й для 
України та загалом Росії того періоду, що насправді вона 
має монографічний характер. Фольклористична діяльність 
подружжя Василькових, їх біографія – це абсолютно типо-
ве явище того часу. О. В. Матвєєв подав відомості про про-
грами фольклорно-етнографічного обстеження Кубанської 
області, вироблені управлінням Кавказького навчального 
округу, спрямовані на залучення вчителів та школярів до 
збирання статистико-етнографічних відомостей, опубліко-
вані в «Сборнике материалов для описания местностей и 
племен Кавказа» (1881). Саме в цьому періодичному видан-
ні й публікували результати своїх пошуків сільські вчителі, 
зокрема й подружжя Василькових, – це описи окремих ста-
ниць Ладозької та Бекетівської.

По крупинці, спираючись на скупі архівні джерела, 
О.  В.  Матвєєв реконструює біографії цих двох подвижників, 
а далі детально характеризує їхні етнографічні та фольклорис-
тичні зібрання. Це «Очерк быта темиргоевцев» В. В. Василько-

47 Матвеев О. Из истории этнографического краеведения на Кубани: супру-
ги Васильковы. Памяти М. В. Семенцова. ХVІІІ-е Дикаревские чтения  / науч. 
ред., сост. О.  Матвеев  ; отв. ред. А.  Семенцов. Краснодар  : Плехановец, 2017. 
С. 98–119.
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ва, дві статті М. О. Василькової, присвячені весільному обряду 
та пісенному репертуару станиці Ладозької 48.

І ось завдяки тому, що О. В. Матвєєв дає широкі цитати 
з опублікованих у недоступних для нас виданнях першо-
джерельних матеріалів, несподівано з’ясовуємо, що Марія 
Олександрівна Василькова в станиці Ладозькій записала таки 
українське весілля! Це засвідчує і термінологія обряду («ка-
лач», «гильцэ», «каравайные» песни тощо). Важко втримати-
ся від спокуси процитувати тут цитований В. О. Матвєєвим 
уривок запису весілля, тим паче, що він показує надзвичайно 
архаїчний елемент обряду – випікання гільця: «У той самий 
час, як у нареченої готують коровай, у хаті жениха також ро-
блять тісто, з якого печуть калач. Калач роблять із чотирьох 
нарізаних смужок тіста, у вигляді коси, а потім обводять на-
вколо іще двома валиками з тіста; довжина калача повинна 
бути така, як ширина столу. Крім калача ще роблять “гільце”. 
Роблять його так: беруть невелике деревце, не вище аршина, 
але щоб воно було гіллясте, і з тіста, яке готується для калача, 
ріжуть тонко розкачані вузькі смужки, нарізані з одного боку 
у вигляді тороків; цими смужками обвивають усі гілки дерев-
ця і його стовбур, тоді обережно, боком, всувають у піч. Це 
“гільце”, коли воно вже готове, утикають в середину калача і 
обвішують цукерками» 49 .

48 Див. Васильков  В. Очерк быта темиргоевцев. СМОМПК. Тифлис, 
1901. Вып.  29. Отд.  І; Василькова  М. Свадьба в станице Ладожской Кубан-
ской области (сватание, свод, пропойки, сговор, венчание, дары и коровай). 
СМОМПК. Тифлис, 1901. Вып.  29. Отд.  ІІІ; Василькова  М. Песни, записан-
ные в станице Ладожской Кубанской области. СМОМПК. Тифлис, 1901.  
Вып. 29. Отд. ІІІ. 

49 Матвеев  О. Из истории этнографического краеведения на Кубани… 
С. 104.
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Станицю Бекетівську заснували 1825 року хоперські коза-
ки, але згодом, у 1833, 1836–1837, 1848–1849 роках туди були 
переселені кількасот душ українських козаків та селян з Пол-
тавської, Чернігівської та Харківської губ.» 50, що забезпечило 
до початку ХХ  ст. хоперцям «малоросійську фізіономію» та 
побутування «значного масиву української лексики» 51. У стат-
ті В. В. Василькова «Народные обычаи казаков станицы Беке-
тевской» (1906) описано й хоперське весілля, уміщені також 
«малоруські весільні пісні» 52.

Кубанська етнографія 20-х років ХХ ст. представлена стат-
тею провідного наукового співробітника ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України Г.  Б.  Бондаренко «Леонид Лавров: 
неизвестные публикации по украинской этнографии» 53 та пу-
блікацією студії Л.  І.  Лаврова «Тубільні впливи на українців 
Північного Кавказу» 54, рукопис якої зберігається в Архівних 
наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ. 

Зі статті Г. Б. Бондаренко дізнаємося, що Л. І. Лавров (1909–
1982) також уродженець станиці Медведівської, згодом про-
живав у  ст.  Пашківській, тобто типовий кубанський козак. 
Стаття була написана 1931 року і надіслана до «Етнографічно-
го вісника». На основі листування Л. Лаврова з редакцією жур-

50 Там само. С. 114.
51 Там само. С. 115.
52 Васильков В. Народные обычаи казаков станицы Бекетевской (Баталпа-

шинского отдела Кубанской области). СМОМПК. Тифлис, 1906. Вып. 36. Отд. ІІ.
53 Бондаренко  Г. Леонид Лавров: неизвестные публикации по украинской 

этнографии / пер. с укр. В. Чумаченко. Памяти М. В. Семенцова. ХVІІІ-е Дика-
ревские чтения. С. 120–127.

54 Лавров  Л. Тубільні впливи на українців Північного Кавказу. Памяти 
М. В. Семенцова. ХVІІІ-е Дикаревские чтения. С. 127–148.
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налу, Г. Б. Бондаренко простежує її історію, розглядає ключові 
аспекти праці Л. Лаврова.

Стаття Л.  Лаврова «Тубільні впливи на українців Північ-
ного Кавказу» – це історія взаємин українців з адигейськими 
народами: автор досліджує причини та механізми взаємної 
асиміляції (цьому сприяли міжнаціональні шлюби, форми 
господарства, житла, військові стосунки, запозичення вій-
ськових традицій, одягу, зброї черкесів тощо). Л. Лавров подав 
не просто описи одягу, зброї, взуття, але й багатющу народну 
термінологію – назви елементів чоловічого та жіночого вбран-
ня, танців, географічних термінів (Кубанщина, Закубанщина), 
адаптованих у мові українців Кубані чужих слів (наприклад, 
річка Хуорзе звалась Кобзою) 55.

У фольклорі, зафіксованому Л.  Лавровим, іще яскраво 
проглядаються риси усної традиції Запорожжя (легенди 
про велетнів). Отже, Л. Лавров підсумував, що українці за-
знали впливу тубільців лише у сфері військового побуту, але 
ці впливи мало торкнулися сільського господарства, мови, 
народної творчості, релігії, тобто внутрішнього, духовно-
го боку. Однак насамкінець зазначив, що тепер кавказькі 
впливи перетнулися з «могутнім…російським впливом»  56, 
який усе нівелює.

Низка статей самого М. Семенцова присвячена народній 
медицині, народним знанням та магії кубанських козаків. 
На українському матеріалі базуються розвідки М.  Бондаря, 
С. Жиганової, С. Рибко, М. Семенцова, Т. Рудиченко, В. Во-
роніна, І. Бабенка, М. Риблової, що стосуються календарних 
та родинних обрядів і звичаїв, світоглядних уявлень і віру-

55 Лавров Л. Тубільні впливи на українців Північного Кавказу... С. 140–143.
56 Там само. С. 148.
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вань, міфології, демонології. Тематика статей дуже широ-
ка, – це весняні хороводи, Тройця, Купала, обряд кумлення, 
водіння комара, проводи Фоми, престольні свята, традиційні 
розваги (кулачні та паличні бої), соціалізація дітей і підліт-
ків, молодіжні субкультури, народна педагогіка, народний 
козачий етикет, традиції козацьких громад, харчування ко-
заків тощо. Про військову магію та ритуал проводів на служ-
бу кубанських, донських і некрасовських козаків йдеться у 
статтях М. Семенцова та С. Черніцина. Статті С. Черніцина 
В. Колесникова, Л. Маленка, Б. Фролова, А. Олійника, А. Яро-
вого, Т. Власкіної, М. Риблової, В. Кляус, К. Бєлецької та ін., 
що характеризують історію, етногенез, традиції, матеріальну 
й духовну культуру, фольклор і обрядовість різних козачих 
груп, базуються як на архівних документах, так і на сучасних 
експедиційних записах. 

Історія наукового вивчення музичного фольклору кубан-
ців, характеристика кубанської музичної традиції, її фор-
мування та особливостей функціонування різних жанрів, 
типології та архаїки музичних форм, жанрової специфіки, 
поетики текстів висвітлена у статтях Світлани Жиганової 
та Надії Супрун-Яремко. Музичному фольклору донських 
українців, його функціонуванню, способам трансляції і 
трансмісії, жанровому складу, зокрема, псальмам та духо-
вним віршам, репертуару сучасних виконавців присвячені 
статті Тетяни Карташової (доцент Ростовської державної 
консерваторії ім. С. В. Рахманінова) та С. Рибко. Практич-
но кожна з них ілюстрована польовими записами автора, 
зокрема, зразками календарних і весільних пісень, псальм 
і голосінь. Релігійні уявлення донців про роль милостині, 
традицію читання «Псалтиря» над покійниками досліджує 
Ірина Кузнєцова. Про пошанування різних святих і тради-
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цію проведення храмових свят у кубанських станицях до-
відуємося зі статей С.  Рибко. Вони абсолютно ідентичні з 
тими, які поширені нині в містах і селах України. Цікаві й 
оригінальні студії Світлани Хачатрян про сакральне зна-
чення предметів побуту (скрині, скатерки) в традиційній 
культурі та ритуалах. Сюди ж належать дослідження про 
елементи одягу козаків (свита, шапка).

Загалом публікації в «Дикарівських читаннях» надають 
можливість вивчення культурних взаємовпливів українців 
та інших етносів Північного Кавказу. Істотним недоліком 
окремих статей можна вважати те, що окремі автори свідомо 
уникають вживання етноніму «українці», змінюючи його на 
«славянское население», «казачье население» або «православ-
ное население», немає вказівок на те, що записи зроблені від 
етнічних українців, хоч очевидно, що статті ті ґрунтуються 
на українському матеріалі, що засвідчено цитатами з розпо-
відей респондентів чи фольклорних текстів, народні номіна-
ції свят і обрядових страв, на кшталт «Кутья», «Голодна ку-
тья», «вечеря», «взвар», «кендюх», «холодец» тощо., а також 
ритуальних передметів «гильце», «лежень», «дружко». Орі-
єнтуватись іноді доводиться або на мовлення респонддентів, 
або на цитовані фольклорні тексти. Така фальсифікація на-
укових фактів завуальовує реальну картину і призводить до 
необ’єктивних висновків, а, отже, і до всякого роду політич-
них спекуляцій та маніпуляцій.

Варто звернути увагу спеціалістів на ще одне справді уні-
кальне видання – «Фольклорно-этнографические материалы 
из архива Русского географического общества ХІХ  века по 
Воронежской губернии» (Воронеж, 2012)., підготовлене до 
друку викладачами та студентами Воронезького державно-
го університету. Тут уперше опубліковано 14  рукописів із 
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архіву РГТ, автори яких воронезькі священики, учителі, по-
міщики, тобто етнографи-аматори. Записи зроблено в се-
редині ХІХ  ст., фактично це  – перші в історії науки записи 
фольклору та етнографічних матеріалів з цього регіону. Тож 
і цінність їх особлива, зокрема, це стосується календарних і 
родинних обрядів та звичаїв, описів народного побуту, а та-
кож діалектологічних матеріалів, уміщених у збірнику. Як 
повідомляв свого часу Дмитро Зеленін, із 48 етнографічних 
рукописів, що надійшли до РГТ з Вороніжчини, 12 описують 
українське населення і ще в чотирьох є відомості про україн-
ців  57. Частину з них (14) опубліковано в цьому виданні. Це 
«Обыкновения малороссиян Бирюченского уезда, смежного 
с Валуйским» І. Снісарєва 58, «Этнографические материалы из 
Воронежской губернии» Михайла Веневітінова 59, «Малорос-
сийские песни, собранные в Воронежской губернии города 
Острогожска» 60 та «Малороссийские песни, собранные в Во-
ронежской губернии» 61 Н. Вариводи. Є ще низка рукописів, 
у яких міститься українознавчий матеріал.

Як видно з вищесказаного, найбагатше зібрання М. О. Ве-
невітінова. Він уміщує 45 українських необрядових пісень та 
6 весільних, одну псальму (власне, в Україні вона побутує як 
колядка: «Як шла Марія лугом-берегом» (тут ми не врахову-
ємо канта Димитрія Ростовського «Ісусе мій пралюбезний, 

57 Фольклорно-этнографические материалы из архива Русского географи-
ческого общества ХІХ века по Воронежской губернии. Ч. 1 / подгот. текстов и 
составление Т. Ф. Пуховой, А. А. Чернобаевой. Воронеж : Издательско-полигра-
фический центр «Научная книга», 2012. С. 5.

58 Там само. С. 73–98.
59 Там само. С. 167–239.
60 Там само. С. 280–290.
61 Там само. С. 290–299.
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сердцу сладосте»), чотири замовляння, вісім примовок, 25 за-
гадок, шість казок 

Пісні мають дещо редукований характер (серед них побу-
тові, чумацькі, про кохання, жартівливі, солдатські), поруше-
ну ритмомелодику, – очевидно, записані вони не зі співу, а з 
проказування. І структура вірша, і лексика, і образна систе-
ма та зміст зазнали сильного впливу російського фольклору. 
Тут доречно буде зауважити, що значно повніші й поетич-
ніші пісенні зразки, записані Н.  Вариводою в Острогозьку. 
Ці тексти практично позбавлені іноетнічних впливів. Серед 
Острогозьких пісень значний процент пісень літературного 
походження, а  також сороміцьких, які мають чисто народ-
ний характер.

Записи казок М.  Веневітінов зробив 1871  року росій-
ською мовою, хоча це варіанти до українських (у  деяких 
казках, наприклад, «Калина ученыі»  62 персонажі розмов-
ляють українською мовою, у всіх текстах присутній україн-
ський гумор і колорит.

Оригінальні традиції святкування Нового року, Богояв-
лення, Масниці та Різдва з описом рецептів страв та обрядо-
вими піснями, а також повний весільний обряд з кількома 
десятками пісень зафіксував у слободі Олексіївка Бірючен-
ського повіту священик Іван Снісарев 63. Це й звичай наби-
рати воду з колодязя опівночі на Водохреща, і  обливання 
дівчат на Щедрий вечір, і  волочіння колодки на Масницю 
парубками та одруженими жінками до вдови. Отець Іван, 
крім усього, подав і рецепти обрядових страв. Цікаво, що 
в Бірюченському повіті російські впливи зовсім не торкну-

62 Фольклорно-этнографические материалы... С. 228–235.
63 Там само. С. 73–97.
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лися календарних звичаїв, ні обрядового фольклору. Цей 
рукопис має надзвичайну цінність і з погляду чистоти укра-
їнських традицій, яка мало де зберігається на пограничних 
територіях.

Багатий українознавчий матеріал охоплює рукопис етно-
графа Миколи Івановича Второва «Описание, относящееся 
до Воронежской губернии» 64. Він містить опис етнографічних 
картин художника Сергія Павловича Павлова, на яких зобра-
жені і українці в національному одязі. М. Второв описав буден-
ний і святковий одяг чоловіків, жінок та дівчат, даючи народні 
номінації всім зображеним його елементам. Це стосується се-
лян слобід Пригорілівки Нижньодівицького повіту, Благодат-
не Бірюченського повіту, Михайлівка і Тачов Богучарського 
пов. та  ін. На кольоровій вкладці можна роздивитися й самі 
замальовки с. Павлова.

Місцеву говірку українців Валуйського повіту (насправ-
ді, два віршовані діалоги: парубків та солдата з господи-
нею) 65 знаходимо в рукопису «Описание народной жизни и 
быта г. Валуек и части онаго уезда Воронежской губернии» 
священика Петра Соколова 66. Відомості про антропологію, 
мову, домашній та громадський побут, світогляд українців 
є і в рукописі колезького асесора Єгора Андрійовича Пере-
верзєва «Этнографическое описание Воронежской губер-
нии Каротоякского уезда 1849 года» 67, у рукопису Д. Дрино-
ва «Краткое обозрение Бирюченского уезда» 68, і в рукопису 

64 Там само. С. 102–131.
65 Там само. С. 143–148.
66 Там само. С. 134–157.
67 Там само. С. 300–310.
68 Там само. С. 99–101.
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священика Олександра Прозоровского «Этнографические 
сведения о жителях г. Богучар и уезда онаго» 69 та ін. У ко-
ментарях знаходимо глибокий текстологічний аналіз істо-
ричних пісень, записаних Н. Вариводою «Да не спав я нічку» 
та «Ой годі нам журитися» 70, разом з історією їх виникнен-
ня та порівнянням варіантів. Пісні розповідають про події, 
пов’язані з ліквідацією Запорозької Січі.

Календарну й родинну обрядовість, міфологію, вірування 
та пісні українців Нижнього Поволжя, етнічної території 
донських та хоперських козаків, досліджує етномузиколог, 
кандидат історичних наук, завідувач кафедри диригування 
Волгоградської консерваторії ім. П. А. Сєрєбрякова, профе-
сор Сергій Юрійович Пальгов. Він – автор низки навчальних 
посібників та хрестоматій, приміром, «Традиционная куль-
тура народов Нижнего Поволжья и Подонья» (Волгоград, 
2017), а також статей, присвячених весільним та похоронним 
обрядам, традиційним формам дозвілля молоді тощо. Їх та-
кож можна знайти у журналі «Культурная жизнь Юга Рос-
сии» та наукових збірниках. Усі статті та книги С. Пальгова 
ґрунтуються на експедиційних матеріалах. Значний інтер-
ес для української фольклористики та етнології становлять 
такі студії С.  Пальгова, як «Вечерници» украинской моло-
дежи в Нижнем Поволжье»  71; «“До ноги привязала чурбак 
и держу, не отпускаю”: славянская “колодка” в обрядовой 

69 Фольклорно-этнографические материалы... С. 132–133.
70 Там само. С. 350–351.
71 Пальгов С. Ю. «Вечерници» украинской молодежи в Нижнем Поволжье. 

Проблемы филологии, культурологии и искуствоведения в свете современных 
исследований: сборник материалов 22-й  международной науч.-практ. конф. 
(г. Махачкала, 15 февраля, 2017 г.). Махачкала : Апробация, 2017. С. 27–28.
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культуре украинских сел Волго-Донского междуречья»  72; 
«Свадебный обряд малороссов Нижнего Поволжья и Подо-
нья» 73; «Святочные обряды в традиционной культуре мало-
россов Волгоградской области» 74; «“Утро венца” в свадебном 
обряде украинцев (Песенный фольклор Волгоградской  об-
ласти)»  75; «Зимние ритуальные обходы дворов и обряды 
сельских малороссов Нижнего Поволжья»  76. Більшість цих 
статей є в електронному доступі. 

Значно виграє в плані наукового вивчення українська діа-
спора Західного Сибіру, адже там працює потужна школа на-
уковців Сибірського регіонального вузівського центру з фоль-
клору та Омського державного історико-краєзнавчого музею, 
які проводять численні фольклорно-етнографічні експедиції, 
міжнародні та регіональні науково-практичні конференції, 
видають збірники краєзнавчих студій та польових матеріалів. 
Варто згадати публікації Т.  Золотової, Т.  Рєпіної, О.  Сидор-
ської, Т. Назарцевої, В. Реммлер, А. Трофимчук, Є. Фурсової, 

72 Пальгов С. «До ноги привязала чурбак и держу, не отпускаю»: славянская 
«колодка» в обрядовой культуре украинских сел Волго-Донского междуречья. 
Культурная жизнь Юга России. 2014. № 4. С. 113–116.

73 Пальгов  С. Свадебный обряд малороссов Нижнего Поволжья и Подо-
нья. Труды конференции «Покровские Дни». № 4. В 2-х т. / под науч. ред. докт. 
филол. наук А. Коровашко. Нижний Новгород : АНО «Покровские дни», 2013. 
Т. 1. С. 16–47.

74 Пальгов С. Святочные обряды в традиционной культуре малороссов Вол-
гоградской области. Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполни-
тельство : тез. VII междунар. науч.-практ. конф., 28 января 2011 г. / Тамб. гос. 
муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. Тамбов, 2011. С. 150–153.

75 Пальгов С. «Утро венца» в свадебном обряде украинцев (Песенный фоль-
клор Волгоградской области). Культурная жизнь Юга России. 2011. № 2. С. 64–
66.

76 Пальгов С. Зимние ритуальные обходы дворов и обряды сельских мало-
россов Нижнего Поволжья. Культурная жизнь Юга России. 2011. № 3. С. 53–55.
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Ю.  Єфремової, Н.  Урсегової, О.  Комракової, Н.  Марченко, 
Н. Ушакової, Л. Васехи у численних наукових збірниках: «До-
кумент, музейный экспонат, нарратив, письменный источник 
в культурном трансфере Сибирь  – Украина» (Томськ, 2011), 
«Народная культура Сибири» (2009), «Сибирская деревня: 
история, современное состояние и перспективы развития» 
(Омськ, 2010), у часописах «Культура Сибири», «Известия Ом-
ского государственного краеведческого музея» та ін. На жаль, 
жодного з цих видань нам переглянути не пощастило.

Однак окремі матеріали й наукові студії дослідників Си-
біру можна знайти й у збірниках доповідей Всеросійських 
конгресів фольклористів, а  також у науковому альманасі 
«Традиционная культура», який видавав Державний Респу-
бліканський центр російського фольклору в Москві. Скажі-
мо, у  46-му випуску цього альманаху (№  2 за 2012  р.) розділ 
присвячено українцям Сибіру (с.  49–83) Відкриває добірку 
з чотирьох статей дослідження кандидата історичних наук, 
вченого секретаря Сибірського філіалу Російського інституту 
культурології Тетяни Золотової «Святочные традиции сибир-
ских украинцев»  77, яка базується суто на експедиційних ма-
теріалах 2002–2008  років, зібраних науковцями Сибірського 
філіалу Російського інституту культурології в Омській області 
(Калачинський, Одеський, Павлоградський, Полтавський, Но-
воваршавський, Русько-Полянський, Тарський і Шербакуль-
ський р-ни), а також у Цілинному районі Алтайського краю. 
Варто зауважити, що Тетяна Золотова – відома дослідниця ка-
лендарних звичаїв та обрядів Сибіру, вона – автор монографії 
«Русские календарные праздники в Западной Сибири (конец 

77 Золотова  Т. Святочные традиции сибирских украинцев. Традиционная 
культура : Научный альманах. Москва, 2012. № 2 (46). С. 49–60.
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ХІХ–ХХ вв.)» (Омськ, 2002), відомі також її статті, присвяче-
ні традиційній культурі українців Сибіру: «Традиция святоч-
ного ряжения у сибирских украинцев» (зб. «Этнография Ал-
тая и сопредельных территорий», Барнаул, 2008, с.  114–118), 
«Сохранение традиционного украинского обряда “вождение 
Мэланки” на территории Омской области»78, «Крещенские 
традиции сибирских украинцев»79 та ін.

У статті «Святочные традиции сибирских украинцев» Т. Зо-
лотова ввела до наукового обігу низку нових цікавих матеріа-
лів, що стосуються календарної обрядовості нащадків україн-
ців, переселених на початку ХХ ст. з Полтавської, Чернігівської, 
Харківської, Таврійської, Херсонської, Волинської губерній та 
Галичини. Цікаво, що вихідці з різних регіонів зберегли свої ло-
кальні традиції аж до сьогодні, тож і досі в різних селах, де ком-
пактно проживають нащадки галичан, волиняків, полтавців і 
слобожан, обрядодії та ритуальні страви істотно відрізняються!

Важливо й те, що на кінець ХХ ст. серед українців Сибіру збе-
рігалися такі архаїчні елементи календарних звичаїв та обрядів, 
які нині фіксуються лише в окремих регіонах України, а то й зо-
всім зникли. До таких належить кликання Мороза на різдвяну 
вечерю, перестрибування через багаття в ніч проти Різдва, яке 
здійснювали не лише парубки й дівчата, а навіть діти 80, малан-
кування та обхід ряджених (авторка доволі докладно описала 

78 Народная культура Сибири: Материалы ХVІІ  научного семинара-сим-
позиума Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. Омськ, 
2008. С. 243–247.

79 Народная культура Сибири: Материалы ХVІІІ научного семинара-прак-
тикума Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. Омськ, 
2009. С. 227–234

80 Золотова  Т. Святочные традиции сибирских украинцев. Традиционная 
культура : Научный альманах. Москва, 2012. № 2 (46). С. 50–54.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



306

Розділ 3. МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

костюми ряджених персонажів та способи їх виготовлення) 81, 
вірування в те, що вся вода в природі опівночі на Богоявлення 
освячується, звідси традиція набирати воду з колодязя в селах, 
де не було церков. Це робили опівночі або до сходу сонця 82. Що-
правда, таке пояснення видається нам дискусійним, адже таку 
традицію зафіксовано на Воронежчині ще в середині ХІХ  ст. 
(див. вище). Цікаві ритуальні дії пов’язані з проводами куті в 
день Богоявлення (куми чи родичі приходили до господарів і 
тричі стукали палицею в ріг хати, де на покуті стояла кутя, вигу-
куючи: «Пішла кутя із покутя!» – після чого господар закликав їх 
до хати) 83. Т. Золотова зафіксувала і певні трансформації давніх 
звичаїв, зокрема, коли господар хати у Святий вечір (6.01) так 
само стукав тричі в ріг хати, кажучи: «Ісус Христос іде в дім!». 
А потім тричі стукав у двері з середини хати, немов відповіда-
ючи: «Ісус Христос, прошу Тебе до нас!» 84

Підсумовуючи сказане в статті, Т. Золотова зауважила, що 
в Західному Сибіру найкраще збереглися і найяскравіше пред-
ставлені святочні традиції вихідців з Чернігівської, Полтав-
ської та Харківської губерній 85.

Автор іншої статті «Свадебный обрядовый комплекс укра-
инцев Омской области»  86  – пані Олеся Сидорська, худож-
ній керівник Державного Омського російського народного 
хору. Вона також відома в Росії та за її межами дослідниця 
українського весільного обряду (див., приміром, її статтю 

81 Золотова Т. Святочные традиции сибирских украинцев... С. 54–56.
82 Там само. С. 57–58.
83 Там само. С. 58–59.
84 Тамсамо. С. 51.
85 Там само. С. 60.
86 Сидорская О. Свадебный обрядовый комплекс украинцев Омской области. 

Традиционная культура : Научный альманах. Москва, 2012. № 2 (46). С. 61–71.
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«Свадебные венки украинцев Омской области (по материалам 
фольклорно-этнографических экспедиций 2005–2009 гг.», опу-
бліковану в уже згадуваних вище матеріалах ХVІІІ наукового 
семінару-практикуму Сибірського регіонального вузівського 
центру фольклору «Народная культура Сибири», Омськ, 2009, 
с. 234–241). Вона – співупорядник (разом з Т. Рєпіною) збірни-
ка «Куды, доню, собыраесся?.. Свадебная обрядность украин-
ских переселенцев Омского Прииртышья» (Омськ, 2007).

Стаття «Свадебный обрядовый комплекс украинцев Омской 
области», як і попередні, ґрунтується на експедиційних матеріа-
лах 2005–2010 років. Авторка зафіксувала близько 228 годин ауді-
озаписів фольклору, зокрема, понад 700 зразків пісенної творчос-
ті, 43 локальних варіанти українського весілля! Зібраний матеріал 
хронологічно відповідає періоду від 30-х років ХХ ст. до наших 
днів. У своїй статті О. Сидорська подає уніфікований образ ве-
сільного обряду українців Омської області, що охоплює увесь 
предметний, персонажний та акціональний коди, разом з багатою 
народною термінологією, яка має переважно архаїчний характер 
(«дивень», «лежень», «дарник», «гребінь», «сова», «борона» (види 
ритуального печива), «литва» (поїзд молодого), «ворітня́» (пере-
йма у воротах), «перегово́рки», «перебра́нки», «гу́кати» (кликати 
на весілля), «бого́вники» («набо́жники»)  – рушники на ікони, 
«свадьбо́ві» (весільні гості), «вечери́ни», «покала́чини» тощо). 
Детально дослідила авторка і музичний код весілля, подала нотні 
ілюстрації основних наспівів з текстами пісень .

Цікава стаття Юлії Єфремової «Традиции забоя скота в 
пищевой культуре украинцев Омского Прииртышья» 87. Вона 

87 Ефремова Ю. Традиции забоя скота в пищевой культуре украинцев Ом-
ского Прииртышья. Традиционная культура : Научный альманах. Москва, 2012. 
№ 2 (46). С. 71–76.
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стосується культури харчування українців Західного Сибіру 
й базується на матеріалах етнографічних експедицій Омсько-
го філіалу Інституту археології та етнографії РАН, проведе-
них у 2010 році, та на матеріалах Історичного архіву Омської 
області. Авторка зафіксувала і ввела до наукового обігу уні-
кальні явища: замовляння ножа, яке здійснює різник перед 
забиттям худобини, а також традицію кооперування кількох 
сімей з метою забезпечити себе свіжими м’ясними продукта-
ми на тривалий період (три-чотири сім’ї різали свиней по-
чергово, розділяючи на частини між собою). Цікаві відомості 
про участь дітей в процесі обробки туші, про способи приго-
тування м’ясних страв із свинини.

Вражає стаття кандидата історичних наук, старшого науково-
го співробітника відділу фольклору Інституту світової літератури 
ім. М. Горького РАН Олени Міньонок «Украинское село Батама в 
Восточной Сибири и его “метрополия”: опыт сравнительной ха-
рактеристики песенных репертуаров» 88. Її авторка, без перебіль-
шення, здійснила справжній науковий подвиг! Провівши низку 
експедицій (2005, 2006, 2008) в с.  Батама Зиминського району 
Іркутської області і записавши пісенний репертуар його меш-
канців, О. Міньонок вирішила з’ясувати збереженість традиції в 
селах України, звідки на початку ХХ ст. були переселені українці 
в Батаму. Наслідком пошукової архівної та експедиційної роботи 
стало встановлення т.зв. «метрополії» Батами. Нею виявилися чо-
тири села на Житомирщині – с. Кропивня́ і с. Гацківка Володар-
Волинського району та с. Лісовщина і с. Лісобуда Коростенського 
району, де О. Міньонок побувала в 2007, 2008 та 2009 роках. Істо-

88 Минёнок Е. Украинское село Батама в Восточной Сибири и его «метропо-
лия»: опыт сравнительной характеристики песенных репертуаров Традицион-
ная культура : Научный альманах. Москва, 2012. № 2 (46). С. 76–83.
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ричну батьківщину мешканців с. Батама фольклористка виявила 
за репертуарним списком музичних зразків. Адже на Житомир-
щині нині існує чотири села з назвою Кропивня. У кожному з них 
пані Олена зачитувала список пісень, які побутують у с. Батама. 
У трьох попередніх пісні виявилися невідомими народним спі-
вачкам, і лише виконавиці с. Кропивня Володар-Волинського ра-
йону відразу ж відгукнулися: «Так, це наші пісні!»… При цьому 
одна з співачок принесла невеличке вицвіле фото своєї тітки, яка, 
за її словами, виїхала до Сибіру сто років тому. На звороті ледь 
прочитувалося написане олівцем «заповітне слово» – «Батама» 89. 
Записавши відомі їй пісні від виконавців з Житомирщини, так би 
мовити, протоваріанти, пані Олена дала їх прослухати нащадкам 
переселенців. Вслухаючись у мелодії балад, співачки с.  Батама, 
які народилися і все життя прожили в Сибіру, ніколи не бувши 
на Україні, починали плакати, коментуючи це так: «Це ж наша 
батьківщина! Ось справжні українські пісні  – мелодійні, про-
тяжні – вся історія в них!» 90. Натомість виконавиці з Кропивні 
навпаки, підсміювалися з русизмів, які почули в текстах… О. Мі-
ньонок пояснює це тим, що корінним українцям, які залишилися 
на батьківщині, не так важливо було усвідомлення своєї націо-
нальної ідентичності, як тим, які опинилися в чужому етнокуль-
турному оточенні. І саме у зв’язку з цим, на думку О. Міньонок, 
по-різному збереглися традиції в обох селах: якщо у Кропивні 
досі побутують балади, історичні та ліричні протяжні пісні, то в 
Батамі цей репертуар уже втрачено, онуки переселенців засвою-
вали його вибірково, віддаючи перевагу ліричним, жартівливим і 
танцювальним пісням 91.

89 Там само. С. 79.
90 Там само. С. 80.
91 Там само. С. 80–81.
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Цю ж саму потребу самоідентифікації й національного са-
моутвердження українців у іноетнічному середовищі Олена 
Міньонок називає причиною того, що в с. Батама збереглися 
найархаїчніші елементи купальського обряду, у якому беруть 
участь практично всі мешканці села. До таких належать: ку-
пання в озері палаючого дерева (Марени) з наступним розри-
ванням його на частини з метою встановлення на грядках, пе-
реступання всіма мешканцями та перенесення дітей через ба-
гаття, розкладені на березі озера, задля очищення від хвороб. 
Автор констатує і наявність значної кількості купальських пі-
сень при майже повній відсутності їх в українських селах.

Музично-пісенну традицію українців Алтайського Краю 
репрезентує репертуарно-методичний посібник для народних 
співочих колективів «Песенный фольклор украинских пере-
селенцев Алтая», автор якого Ольга Семенівна Щербакова, 
кандидат педагогічних наук, доцент, викладач Алтайської дер-
жавної академії культури і мистецтв, художній керівник фоль-
клорного ансамблю «Узорьє». Виникла ця книга як результат 
численних експедицій, здійснених у 1998–2012 роках студен-
тами цього навчального закладу та учасниками ансамблю під 
керівництвом пані Ольги, а також Алтайською крайовою гро-
мадською організацією «Українське земляцтво на Алтаї». До-
лучився до справи і кандидат філософських наук, доцент Ал-
тайської Державної педагогічної академії Вадим Фомін, який 
здійснив найперші експедиції в 1998–1999 роках 92. Географія 
записів також досить широка: Родінський, Славгородський, 
Суєтський, Табунський, Ключевський, Михайлівський, Топ-

92 Щербакова О. Песенный фольклор украинских переселенцев Алтая: ре-
пертуарно-методическое пособие для народно-певческих коллективов. Барна-
ул : Алтай, 2013. С. 4.
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чихинський, Рубцовський, Романівський, Цілинний, Бурлин-
ський, Хабаровський райони Алтайського краю.

Книга містить сто пісенних зразків, більшість із яких опу-
бліковано вперше. Розшифрували тексти та зробили нотації 
переважно студенти під керівництвом О. Щербакової та сама 
укладачка. Дискусійним було питання правопису вербальних 
текстів, однак вирішено заради популяризації пісень у росій-
ськомовному середовищі подати їх російською транскрипці-
єю, але в посторінкових примітках дати правильне прочитан-
ня та пояснення всіх спотворених слів, як вони пишуться літе-
ратурною українською мовою. 

Збірник упорядкований за жанрово-тематичним принци-
пом, тож і має відповідні розділи: «Календарні пісні» (15 коля-
док і щедрівок), «Весільні пісні» (8), «Колискові пісні» (7), «Не-
обрядові ліричні пісні (любовні, сімейно-побутові, баладні») 
(38), «Соціально-побутові пісні (воєнно-ліричні, рекрутські 
похідні») (5), «Жартівливі й танцювальні пісні» (27). Споді-
ваємося, цей перелік пропорційно відображає частотність по-
бутування пісень різних жанрів у процентному відношенні…

До наукового апарату збірника належать дві передмови, 
коментарі до пісень, список літератури та список фольклор-
но-етнографічних джерел (власне, географія записів), словник 
діалектів, покажчик виконавців, покажчик збирачів, покаж-
чик авторів нотацій та покажчик тих нотацій, які вперше пу-
блікуються в цьому виданні. У передмові О. Щербакової пода-
но історико-етнографічну характеристику українських пере-
селенців Алтаю: історію переселення, мовні особливості, опис 
чоловічого та жіночого вбрання, докладний опис календарної 
та весільної обрядовості, характеристика пісенних жанрів 93.

93 Там само. С. 6–19. 
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Що ж стосується самих пісень, уміщених тут, то цілком оче-
видно, що це  – музична традиція Лівобережної України. Ці-
каво, що обрядові пісні (зокрема, весільні) мають переважно 
редукований характер, тобто виходять з ужитку. Ліричні ж на-
впаки – деколи зберігають повніші варіанти відомих в Україні 
зразків. Переважна більшість опублікованих пісень (особливо 
балади, рекрутські та жартівливі) мають оригінальний харак-
тер, лише незначна частина явно запозичені з радіоефіру або 
належать до популярних українських пісень.

Збірка Ольги Щербакової має значну наукову, філологічну 
й музикознавчу цінність, – за опублікованими текстами легко 
простежити процес адаптації української мови в російсько-
мовному середовищі, крім того, навіть дотепер в мові пісень 
яскраво проступають діалектні риси Чернігівщини і Полтав-
щини. Отже так можна виявити історичну батьківщину меш-
канців того чи іншого села.

Простежується ще одне, на наш погляд, цікаве явище. Наші 
пісні нерідко записують науковці та вміщують в академічних 
виданнях російського фольклору без жодного натяку в ко-
ментарях на те, що ці пісні мають яскраво виражене україн-
ське обличчя. Приклад тому – збірка «Традиционная культу-
ра Орловщины: экспедиционные, архивные, аналитические 
материалы: в 3 т. Т. 2» (Москва, 2012). У цьому виданні вміще-
но досі не опубліковані записи останньої чверті ХХ – почат-
ку ХХІ ст., здійснені викладачами та студентами Орловського 
державного університету та Орловського державного інститу-
ту мистецтв і культури, співробітниками Обласного центру на-
родної творчості та музейними працівниками.

У виданні опубліковано 264 пісні, серед них чотири десятки 
зрусифікованих широковідомих українських пісень. Для біль-
шої переконливості процитуємо деякі з них:
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А люли-люли-люли,
Прилетели к нам гули,
Сели гули на люли,
Стали думать и гадать,
Чем нам деточку питать.
Надо кашки з молочком
И бараночки с медком 94.
(Зап. с. Робье Шабликінського р-ну).

А ось наш запис із с. Вишеньки Бориспільського району:
Ой ну люлі, люлі,
Да налетіли гулі,
Посіли на люлі,
Стали думать і гадать,
Чим дитинку годовать,
Чи кашкою, чи молочком,
Чи бубличком, чи медочком?

А ось щедрівка, типова для Київщини  – Чернігівщини 
«У полі-полі Сам Господь ходить»:

А поля-поля, Сам Господь ходя,
Дева Мария Бога просила,
«Заради, Боже, жито-пшеницу,
Всяку пашницу» 95.
(Зап. в с. Гурбунівка Дмитрівського р-ну). 

Явно українське походження мають хороводи «Просо»  96,  – 
це засвідчує і ритмоструктура, і сюжет, і опис гри 97. Те ж стосу-

94 Традиционная культура Орловщины: экспедиционные, архивные, ана-
литические материалы : в 3 т. Т. 2 / автор проекта и составитель А. С. Каргин. 
Москва, 2012. С. 52. № 4.

95 Там само. С. 71. № 20.
96 Там само. С. 78–81, 178. 
97 Там само. С. 388. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



314

Розділ 3. МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ється весільної пісні «В чужих людях не по-нашему», поширеної 
на Орловщині  98, значну текстологічну спорідненість з україн-
ськими мають і інші весільні пісні: «Воскрикнули гуси, дунай 
переплымши» 99, «Зеленая липа да не стой над водою» 100, «Зимой 
и летом да сосенушка»  101, «Не стой, верба, при дороге раным-
рано» 102, «Сборшаца, сборшаца Татьяна собрала подруг в батькив 
двор» 103, «У воскресный день рано синее море играло» 104 тощо. Не 
треба бути фаховим фольклористом, щоб розпізнати ще в низці 
пісень зрусифіковані українські пісні: «Ой у полі озеречко» («Воз-
ле речки, возле гая, / Возле тихого Дуная» 105), «Ой розвивайся та 
сухий дубе» («Завивайся дубик молоденький»  106), «Ой як при-
їхав мій миленький з поля» («Ой да как приехал мой миленький 
с поля» 107), «Поза лугом зелененьким» («Поза лугом зелененько 
брала вдова лен ровненько» 108), або ж «Посеяла огирочки близко 
над водою, сама буду поливати крупною слезою» 109, «Зашло сон-
це за воконце, все за темнинький лесок» 110, «О и что ж там за шум 
учинился, – там комарик на мухи поженился» 111 тощо.

98 Традиционная культура Орловщины... С. 102–103.
99 Там само. С. 107–108.
100 Там само. С. 116–117.
101 Там само. С. 118–119.
102 Там само. С. 129–130.
103 Там само. С. 151.
104 Там само. С. 162–163. 
105 Там само. С. 238–240.
106 Там само. С. 250–251.
107 Там само. С. 272 – 273.
108 Там само. С. 285–286.
109 Там само. С. 288 – 289.
110 Там само. С. 321.
111 Там само. С. 373–374.
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Цим асимільованим текстам варто присвятити окрему 
статтю лінгвістичного характеру. бо як в українському фоль-
клорному середовищі адаптуються російські пісні, витворю-
ючи якісь нові, часто беззмістовні лексично-фонетичні «по-
кручі», чужі для обох культур, так і адаптовані українські пісні 
не стають органічною складовою російського фольклору. До-
сить проілюструвати це кількома яскравими прикладами, на 
кшталт: «Или пан, чи майор, чи полковник»; «Нашей мухи-де-
вянухи полюбовник»; «Не жито мне нелюба на правой на руце, 
да боюся розбудите»; «Оставаются мои две ветки зорями, зо-
рями»; «Я й мороза твойво не боюся – опять розовьюся» тощо.

Дивно, що російські колеги-фольклористи не помітили та-
кого унікального явища – не йдеться про нього ні в комента-
рях до пісень, ні у двох передмовах, ні в посторінкових приміт-
ках. Здається, не було й спроб з’ясувати, інакше чому в перед-
мові С. Н. Чабан і Т. В. Тищенкової «Из истории собирания и 
исследования музыкально-песенного фольклора Орловского 
края»  112 процитовано упорядника збірника «Народные пес-
ни Орловской области: Дмитровский район» (Орел, 1987) 
Л.  С.  Афанасьєва: «У  передмові до збірки автор звертає ува-
гу на незвичайність наспівів Дмитрівського району: “Під час 
фольклорних експедицій в села Орловщини часто можна зу-
стріти виконавців, які стверджують, що їхні пісні співали діди 
і прадіди, але інтонаційна основа свідчить про їхнє українське 
або козацьке походження”» [курсив наш – Л. І.]113. Як кажуть, 
без коментарів.

Отже, навіть з огляду на таку мізерну кількість наведених 
нами матеріалів, можна підсумувати, що російські вчені  – 

112 Там само. С. 21–48.
113 Там само. С. 34.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



316

Розділ 3. МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

фольклористи, етнологи, етномузикологи, літературознавці 
та краєзнавці – провадять значну пошукову та дослідницьку 
роботу з вивчення традиційної культури українців практично 
в усіх осередках компактного їх проживання, від Башкортос-
тану до Алтаю, і, безсумнівно, ця праця є вагомим внеском у 
світову україністику. 
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Р О З Д І Л  4

НОВІ АСПЕКТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФОЛЬКЛОРУ

Тетяна Броварець 

4.1. ФОЛЬКЛОР УСНИЙ – ФОЛЬКЛОР 
ПИСЕМНИЙ – ФОЛЬКЛОР 

ОЦИФРОВАНИЙ. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ  
НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ 

І РОЗВИТОК МЕТАФОЛЬКЛОРУ 
ЯК ЗАКОНОМІРНИЙ НАСЛІДОК

Свого часу відомий американський фольклорист А.  Дандес 
казав про потребу повернення фольклорних текстів у народ для 
з’ясування їхніх інтерпретацій та реінтерпретацій. Аби мати змо-
гу зіставляти народні тлумачення одних і тих самих текстів про-
тягом певного хронологічного зрізу, учений закликав усіх фольк-
лористів збирати пояснення не лише актуальних фольклорних 
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творів, а й тих зразків, які вже давно не побутують у «живій» тра-
диції. Такі тексти-інтерпретації від народу (або «фольклор про 
фольклор») за А. Дандесом називаються метафольклором 1.

Отже, можемо сформулювати перше побажання щодо зби-
рання матеріалу: окрім самих фольклорних творів, слід також 
записувати народні тлумачення цих творів (метафольклор).

Слід віддати належне сучасним збирачам-фольклористам, 
етнологам та антропологам, які, вміло застосовуючи цю мето-
дику, розвивають її далі. Йдучи в «поле» з уже готовими зна-
ннями про те або те фольклорне явище, вони не задовольня-
ються простим записом народних пояснень, а звертають увагу 
на такі важливі моменти, як, скажімо, спонтанність відповіді 2, 
або ж намагаються розробити типологію інформантів 3.

Згадані вище моменти, а також багато інших, не можна не 
враховувати, аби в кінцевому результаті отримати якомога на-
ближеніші до реальності дані. Цілком зрозуміло, що стовідсот-
кової точності під час взаємодії суб’єкта з об’єктом досліджен-
ня ми не досягнемо 4.

1 Dundes A. Metafolklore and Oral Literary Criticism. The Meaning of Folklore. 
The Analytical Essays of Alan Dundes. Logan  : Utah State University Press, 2007. 
443 p. P. 77–87.

2 Ляхова Ю. Роль спонтанной интерпретации в фольклорном анализе. Ан-
трополог глазами информанта / Информант глазами антрополога : коллектив-
ная монография / под ред. А. Архиповой, Н. Рычковой. Москва : Форум, 2015. 
368 с. С. 131–137. 

3 Байдуж М., Югай М. «Ах, сама не верю я в эти суеверия»: проблемы полу-
чения «мифологической информации» от информантов. Антрополог глазами 
информанта / Информант глазами антрополога : коллективная монография / 
под ред. А. Архиповой, Н. Рычковой. Москва : Форум, 2015. 368 с. С. 138–148. 

4 Прігарін О. Версії поля та варіанти адекватності етнографа: до підвалин 
антропологічних знань. Поле. Збірник наукових праць з історії, теорії та мето-
дології польових досліджень. Т. 2 : Субкультури, повсякдення, етнографія науки. 
Київ : Дуліби, 2017. 336 с. С. 15.
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І тут постає ще одне питання з приводу методики фіксації 
матеріалів. Віддати перевагу способу інтерв’ювання, коли ін-
формант заздалегідь знає, що від нього вимагається відтворити 
певну кількість фольклорних одиниць, чи все-таки, поступово 
«вливаючись» у народне середовище, намагатися «виловити» 
твори у їхньому живому, невимушеному побутуванні? Звичай-
но, остання методика привабливіша з погляду достовірності 
отриманих даних. Звідси випливає друга рекомендація фоль-
клористам-збирачам: фольклор варто намагатися записувати 
у природному, а не штучному («на замовлення») середовищі.

Водночас, цей спосіб довший, складніший і не завжди мож-
ливий. Але найголовніше те, що друга рекомендація часто 
вступає у суперечність із попередньо сформульованим нами 
першим побажанням: як тоді бути з народними тлумаченнями 
фольклорних творів, якщо зазвичай у природному середовищі 
їх ніхто не пояснює? 

Отже, наразі маємо таку ситуацію: дослідники народної 
творчості, з  одного боку, «б’ються» над глобальною пробле-
мою об’єктивності записів фольклорних творів (тобто тих, 
які виконані у природному середовищі, а  не на замовлення 
збирача)  5, із неодмінним врахуванням його контексту  6, а  з 
іншого, – постає потреба у їхніх народних інтерпретаціях, які 

5 Бріцина  О. До питання про методологічні засади наукового збирання 
фольклору: народна проза. Родина Колессів – спадкоємців науково-мистецьких 
традицій (з  нагоди 140-річчя академіка Філарета Колесси)  : зб. наук. праць та 
матеріалів. Львів  : Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка, 2013. Вип.  13. С.  256. URL  : http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uplo-
ads/2016/12/Rodyna_Kolessiv_Bricyna_O_Do_pytannya_2013.pdf. 

6 Ben-Amos D. Toward a Definition of Folklore in Context. The Journal of Ameri-
can Folklore. 1971. Vol. 84. P. 3–15. URL : http://www.srs-pr.com/Articles/Toward-a-
Definition-of-Folklore.pdf.; Kononenko Natalie O. Ukrainian Epic and Historical Song: 
Folklore in Context. University of Toronto Press : Toronto ; Buffalo ; London. 344 p.
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бажано було би збирати на всіх стадіях: і тоді, коли ці твори 
безпосередньо виконуються, і  тоді, коли вони ще живуть у 
народній традиції, але у момент запису про них не згадують, 
і тоді, коли це вже «мертва» традиція. Яким тоді постає образ 
«ідеального збирача», який ставить за мету виконати обидва 
ці завдання: чи має він порушувати «природність» виконан-
ня фольклорного твору, аби просити розтлумачити його? Але 
тоді виходить, що у цьому разі «живим» буде лише сам твір, 
а його народна інтерпретація (метафольклор) усе одно мати-
ме відтінок «штучності». Чи все ж таки є шанс домогтися отієї 
природності виконання навіть під час збору метафольклору? 

Зробимо спробу розглянути це питання на прикладі явища 
епіграфічної вишивки.

Тексти, які ми сьогодні маємо змогу бачити на зразках епі-
графічної вишивки, побутували в усіх трьох формах: усній, пи-
семній, оцифрованій. Якщо брати за точку відліку їхній період 
після фольклоризації, то ці тексти спершу пройшли шлях від 
усного побутування до писемного (говорячи точно – вишито-
го), а потім – від писемного до оцифрованого. Ці процеси від-
бувалися, грубо кажучи, протягом століття. 

Як не парадоксально це звучить, але якраз таки бурхливий 
розвиток цивілізації і може допомогти нам у вирішенні цього 
питання  – збереженні достовірності записів творів народної 
культури. На противагу відомій тезі філософа О. Шпенглера, 
що «цивілізація слідує за культурою, як <…> смерть за жит-
тям, як завершене за розвитком, як духовна старість…», що 
цивілізація є «неминучим кінцем» культури  7, здобутки пер-
шої (цифровізація) сприяють розвитку останньої і фіксації її 

7 Шпенглер О. Закат Европы / пер. с нем. под. ред. А. Франковского (1923). 
URL : http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml. 
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у максимально наближених до природних умовах. Маємо на 
увазі так званий інтернетлор. У наближенні до максимальної 
достовірності народних інтерпретацій (збиранню метафоль-
клору у природних умовах), важливо не пройти повз цей над-
звичайно багатий матеріал. Дослідження інтернетлору тільки 
починає набирати обертів, і чітко виробленої методики його 
збору наразі ще немає. 

У нашому випадку як «інтернетлор» ми розглядаємо світ-
лини зразків епіграфічної вишивки, які виставляють звичайні 
люди на різноманітних веб-ресурсах (переважно у соцмере-
жах). Наведемо приклад, коли в Інтернеті демонструють фото, 
як використовували сам рушник. Дівчина розмістила світлину 
власного сватання на своїй сторінці у соцмережі (див. Інтер-
активний покажчик: URL  : http://volkovicher.com/pokazhchik-
tekstiv/abetkovij-pokazhchik/esli-lyubish-dunyasha-skazhi-a-ne-
lyubish-dusha-otkazhi/). 

1. Рушник із написом «Если любишь Дуняша[,] скажи[,]  
а не любишь[,] душа[,] откажи », використаний в обряді сватання, 

фото якого виставлене в соцмережах із відповідним підписом 
(10 грудня 2016 р.)
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На фотографії вона та її наречений сидять разом, а  з їх-
ніх плечей звисають обидва кінці рушника. Рушник, що їх 
поєднує, має типовий сюжет «про Дуняшу»: схематичне зо-
браження чоловічої (із квіткою в руках) та жіночої фігурок 
і напис «Если любишь[,] Дуняша[,] скажи[,] а не любишь[,] 
душа[,] откажи  //\\». Крім того, користувачка соцмережі 
додала ще й коментар до світлини, де зазначила коротку іс-
торію використаного в обряді рушника: «“У  вас товар [–] у 
нас купец”. Рушник ткала и расшивала моя прабабушка более 
ста лет назад: “Если любишь, Дуняша, скажи, а  не любишь, 
душа, откажи” – такая надпись вышита» (фото сватання від 
10  грудня 2016  р.). У  цьому разі ми спостерігаємо не лише 
народне тлумачення вишитого тексту сторічної давнини, а і 
його безпосередню реактуалізацію: застосування зразка епі-
графічної вишивки в обряді сватання. 

До реактуалізації вишитих вербально-візуальних текстів 
ми зараховуємо і деякі випадки, коли людина сам предмет 
(рушник) не використовує у реальному житті, а послугову-
ється лише його світлиною, приурочуючи її до певної події. 
Приміром, 24 листопада 2018 року (у четверту суботу лис-
топада  – щорічного національного пам’ятного дня жертв 
голодоморів в Україні) користувачка соцмережі виставила 
кілька світлин, на одній із яких вишитий популярний сю-
жет із могильним хрестом у віночку та написом «Под крес-
том моя могила[,] на кресте моя любовь[,] там застигла 
моя сила[,] закипела в груді кровь  / Марія шила 1947 року» 
(див. Інтерактивний покажчик. URL : http://volkovicher.com/
pokazhchik-tekstiv/abetka-n-p/pod-krestom-moya-mogyla-na-
kreste-moya-lyubov-tam-zastygla-moya-syla-zakypela-v-grudi-
krov-mariya-shyla-1947-roku/). 
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У коментарі до цієї світлини жінка зазначила: «“Під хрес-
том – моя могила, на хресті моя любов…” – вишила на рушни-
ку Марія у 1947 році. Вона вижила в ті страшні часи, і з божої 
ласки, і зараз жива-здорова. Сумно, що у сьогоденні, коли їжі 
вдосталь, сучасні бабусі і дідусі теж переживають Голодомор і 
тарифний геноцид…».

2. Рушник із написом «Под крестом моя могила[,] на кресте 
моя любовь[,] там застигла моя сила[,] закипела в груді кровь / 
Марія шила 1947 року», фото якого виставлене в соцмережах 

із відповідним підписом, приурочене до Дня пам’яті жертв 
голодоморів (24 листопада 2018 р.)
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Ще один приклад так званого «інтернетметафольклору» у 
природних умовах побутування (але вже без його прямої реак-
туалізації): спомини від власників старовинних речей. Зокре-
ма, до доволі поширеної вишитої вербальної формули «Щи-
рою рукою рушник вишивала та щастя і долі у Бога благала» 
(див. Інтерактивний покажчик. URL  : http://volkovicher.com/
invarianti/shhiroyu-rukoyu-rushnik-vishivala-i-shhastya-u-boga-
dlya-tebe-prohala-realizatsiya-invariantu/) є різні свідчення. 
В одному з них йдеться про те, що це дружина вишила своєму 
чоловікові, коли той ішов на війну: «А ще про рушник Шура 
розповідала, який вона пам’ятала з Оселедівки. Мама у вільні 
хвилини вишила для батька, подарувала йому, коли той ішов 
на імперіалістичну війну, з написом: “Щирою рукою рушник 
вишивала, щастя у Бога для тебе прохала…”». А  ось зі спо-
минів іншої людини ми дізнаємося, що жінка ті ж самі сло-
ва присвятила своєму синові, коли той їхав за кордон: «Коли 
від’їжджав до Італії, мати вишила рушника червоними та чор-
ними нитками. На ньому слова: “Щирою рукою рушник виши-
вала та щастя у Бога для тебе благала”. Того рушника зберігаю 
досі. Я виїхав із дому 18-річним, а повернувся в Україну, коли 
мені виповнилося 79». Також є чимало свідчень про те, що це 
був весільний рушник. 

Крім того, можна спостерігати додавання відповідних ко-
ментарів від користувачів Інтернету до побачених або зро-
блених ними світлин зразків епіграфічної вишивки. Ці здо-
гадки-припущення можуть не відповідати реальній практиці 
використання конкретного рушника. Але під час збирання 
метафольклору не можна забувати: для нас цінні не «правиль-
ні» тлумачення конкретної речі, а  всі можливі інтерпретації 
та реінтерпретації певної вишитої (вербальної чи візуальної) 
формули. Усі вони в сукупності (а не лише істинні факти про 
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застосування конкретного рушника) і становлять метафоль-
клор  – фольклор про фольклор. Таких випадків  – імовірних 
тлумачень-припущень  – найбільше, і, за умови тривалого і 
кропіткого їх збирання, вони можуть дати більш-менш загаль-
ну картину метафольклору про епіграфічну вишивку. 

Цифровізація народної культури 
і розвиток метафольклору як закономірний наслідок

Що більше людей мають змогу побачити такі зразки (хай 
навіть вони ніколи не бачили їх наживо, а лише в оцифровано-
му вигляді), то більше виникає різноманітних думок, пояснень 
щодо цих предметів, тобто за допомогою цифровізації ство-
рюються умови для розвитку метафольклору. При цьому ме-
тафольклор, зібраний в Інтернеті («інтернетметафольклор»), 
є максимально наближений до природних умов побутування. 
коли дослідник-збирач не втручається у живий процес побу-
тування фольклорної традиції, а тільки спостерігає ззовні. 

Значення відкритих електронних баз, каталогів, покаж-
чиків фольклорних творів для розвитку метафольклору

На прикладі розробленого нами Інтерактивного електро-
нного покажчика фольклорних формул (епіграфічна вишив-
ка) доводилося неодноразово спостерігати описане явище. 
Для глибшого розуміння значення Покажчика, розробленого 
на цьому доволі специфічному матеріалі, вважаємо за потріб-
не подати тут короткі відомості про цей феномен.

Епіграфічна вишивка – вишивка, що містить написи (вер-
бальні тексти) – явище, яке до сьогодні мало обговорювалося у 
науці. А втім, вишивання написів на текстилі було дуже попу-
лярним у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. (період масового 
розповсюдження друкованої продукції серед народу та стрім-
ке зростання рівня грамотності населення) як в українців, так і 
сусідніх слов’янських народів. Українці переважно вишивали 
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написи на рушниках (хоч вишиті словесні тексти трапляються 
також і на серветках, скатертинах, шторах, підзорах, предме-
тах одягу тощо). 

Коли ми тільки почали цікавитися цією тематикою, вияви-
лося, що немає жодного вагомого зібрання епіграфічної ви-
шивки. Подібні предмети побуту часто не збирали навіть му-
зеї через їхнє так зване «ненародне» походження, адже значну 
роль у творенні цих вишивок відіграли друковані схеми для 
рукоділля. Проте, розпочинаючи масштабну роботу над зна-
ходженням зразків епіграфічної вишивки і поступово накопи-
чуючи матеріал (збираючи переважно по 1–2 одиниці з різних 
джерел), ми зрозуміли, що ці схеми не механічно копіювалися, 
а фольклоризувалися. 

Приміром, часто можна було побачити різні написи до 
одного й того ж зображення, і, навпаки, різні зображення до 
одного й того ж напису. Крім того, деякі написи або зобра-
ження поєднувалися на одному предметі (зазвичай, на рушни-
кові), утворюючи в такий спосіб цілі історії. Нерідко із однієї 
готової сценки вилучали окремих персонажів і додавали їх 
до інших сюжетів. Згодом, із накопиченням певної кількості 
матеріалу (приблизно, коли зразків було біля тисячі), стало 
очевидно, що нові для нас зображення і написи вже практич-
но не з’являються – ми лише знаходимо їхні різні комбінації 
(а  останніх  – безліч!). Це означає, що основний перелік на-
писів і зображень, типових для епіграфічної вишивки кінця 
ХІХ – першої половини ХХ ст., уже виявлено. 

Усе це дало нам розуміння, що віднайдені нами написи і 
зображення функціонують за законами фольклору  – із ха-
рактерною для нього традиційністю (бо це вже стало тради-
цією!) і варіативністю, тобто ці вербальні і візуальні тексти 
є нічим іншим, як фольклорними формулами (вербальними 
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і візуальними відповідно). Тоді ж ми усвідомили потребу 
систематизувати матеріал. Вирішенням цього питання стала 
розробка Інтерактивного покажчика епіграфічної вишивки, 
де всі елементи – вербальні (вишиті написи) і візуальні (ви-
шиті зображення) формули – гіперактивні. Від кожної фор-
мули можна перейти до всіх зразків, де вона представлена. 
Своєю чергою на сторінках тих зразків, де представлена ця 
формула, містяться всі інші формули, на яких побудований 
цей зразок. Від тих інших формул можна знову ж таки пере-
ходити до зразків, де вони представлені. І так переміщатися 
можна безкінечно, під час цього процесу ознайомлюючись із 
явищем епіграфічної вишивки. 

На сьогодні Інтерактивний покажчик містить 2204 одиниці 
епіграфічної вишивки. Кількість одиниць постійно поповню-
ється, а з їх нарощенням стає повнішим і уявлення про цей фе-
номен. Наразі ми спостерігаємо, що Інтерактивний покажчик, 
первинно задуманий суто для фахівців-фольклористів, викли-
кає інтерес у значно ширшого кола людей.

Як засвідчує статистика переглядів сайту, кількість його 
відвідувань у всьому світі є доволі високою (і  це при тому, 
що наразі він захищений паролем  8). За якістю ж цих пере-
глядів із конкретних IP-адрес (кількість відвіданих сторінок, 
час перебування на одній сторінці, частота переглядів тощо), 
можна зробити висновок, що більшість пошуків, здійснених 
користувачами сайту, є  радше спорадичними, ніж систем-

8 Відомості про сайт також можна дізнатися в дисертації (Волковічер Т. Вер-
бальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: ґенеза, 
семантика, прагматика : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07. Київ, 2018. 255 с.) та 
авторефераті (Волковічер Т. Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – 
першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика : автореф. дис. … канд. 
філол. наук : 10.01.07. Київ, 2018. 19 с.).
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ними. Це означає, що тих відвідувачів, які цікавляться лише 
певним сюжетом або тематикою, значно більше, ніж тих, хто 
цілеспрямовано вивчає закономірності такого явища, як епі-
графічна вишивка. При цьому для більшості користувачів 
сайту, якщо вони не мали на меті зануритися у суть пробле-
ми, залишається незрозумілим, що це були за рушники, на-
скільки вони були традиційними і  чи існувала взагалі така 
традиція. Ця група користувачів становить для нас великий 
інтерес у тому плані, що вони часом дають свої припущення 
про прагматику того або того виробу – сучасні реінтерпрета-
ції текстів сторічної давнини. 

Майже століття тому про вплив публікації фольклору на 
подальше його побутування вказала Катерина Грушевська, 
коли наводила у приклад збірку Б.  Грінченка «Думи кобзар-
ські» (1897): «Кінець-кінцем книжечка мало замітна, але мала 
значіння через ту популярність, що вона собі здобула серед на-
роду. Бо за недовгий час вона встигла дійсно досить глибоко 
увійти в кобзарські круги і відбитись на кобзарськім репер-
туарі більш ніж яка инша». «Завдяки книжечці Грінченка в 
кобзарський репертуар переходять власне такі цілком книжні 
інваріянти дум, як тексти Куліша й самого автора збірки…» 9. 
Сьогодні, в умовах сучасних глобалізаційних процесів, ми мо-
жемо говорити про новий щабель побутування народної куль-
тури: вплив цифровізації фольклору на подальше його побу-
тування – а це не тільки збереження наявного матеріалу, а й 
потужна база для розвитку метафольклору.

9 Грушевська  К. Українські народні думи. Том перший корпусу. Тексти 
№  1–13 і вступ Катерини Грушевської. Державне видавництво України, 1927. 
URL : https://archive.org/details/hrushevska1/page/n109. C. 163–164. 
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4.2. АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ВИДОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ: 

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Поняття видовища й видовищності на початку ХХІ ст. по-
сідають одну з головних позицій у сучасному культурному 
процесі й  тісно пов’язані з новою культурною парадигмою, 
яка прийшла на зміну постмодернізму, як парадигмою, що ви-
значає загальний напрямок культури в постіндустріальну, або 
звану постінформаційну, епоху. На сьогодні видовища й ви-
довищність мають пріоритетне значення й домінування у ма-
совій культурі. Видовищні соціокультурні форми мають вели-
чезний вплив на сучасне суспільство, й, зокрема, на формуван-
ня колективної свідомості. Тому аналіз місця й ролі видовища 
у сучасному суспільстві є актуальним питанням, оскільки воно 
відіграє значну роль у впливі на формування як масової свідо-
мості, так і свідомості кожного індивіда.

Предметом аналізу даного дослідження є традиційні форми 
видовищ, які побутують на українській етнічній території  – 
свята, календарні й родинні обряди, масові розваги й різно-
манітні форми дозвілля. Під впливом загальних культурних 
трендів, які активно тиражуються засобами масової інформа-
ції, традиційна святково-розважальна культура в Україні за-
знає кардинальних змін, особливо помітні її трансформації у 
бік посилання видовищної складової. Вивчення традиційних 
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видовищ, як зазначають дослідники, ключ до оволодіння ма-
совими стереотипами сприйняття, що продовжують активно 
функціонувати незалежно від того, враховують чи не врахову-
ють їх організатори сучасних масових видовищ. 

Народна святкова культура, розрахована на активну участь у 
дійстві всіх прошарків соціоспільноти, має a priori яскраво ви-
ражений видовищний характер. Видовище відноситься до пла-
ну вираження змісту тої або іншої дії, незалежно від того, чи це 
обряд, гра або виконання пісні, і має синкретичний характер і, 
як правило, поєднує і перше, і друге, і третє. Видовище апелює 
до сприйняття й саме емоційного сприйняття. Психологи від-
значають, що дії та слова можуть забуватися, емоції – ніколи.

Соціальний характер видовищ знаний ще з часів римської 
імперії. Ще Ювенал у своїй Х сатирі, використав вираз «panem 
et circenses» для опису сучасних йому прагнень римського на-
роду, протиставляючи ці прагнення героїчному минулому. 
Видовище як соціально-культурна категорія становить родову 
ознаку святкової обрядовості й розраховане на масове аудіо-
візуальне сприйняття всіх присутніх та інтерактивну участь 
усього загалу. Святковість й видовищні форми обрядовості й 
дозвілля як важлива й невід’ємна складова української культу-
ри постійно привертали й привертають увагу етнологів, фоль-
клористів, культурологів та істориків мистецтва. За останні 
двісті років етнологічних й фольклористичних досліджень у 
цій царині накопичено значний емпіричний матеріал й цілу 
низку теоретичних досліджень 1. На сьогодні ми маємо як дру-
ковані, так і архівні матеріали, які зафіксували все ареальне 
різноманіття традиційної святкової культури на українських 

1  Див.: Наумова Л. Видовище як феномен культури. Соціокультурний ви-
мір / Київський міжнародний ун-т. Київ : КиМУ, 2006. 234 с.
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етнічних територіях і свідчать, що попри стале ядро, спільне 
для всіх носіїв української культури, майже в кожному регіоні 
й кожному окремому ареалі святкова культура відзначається 
своєю самобутністю, й має низку своєрідних рис, свій фольк-
лорний святковий репертуар тощо 2.

Зазначимо, що видовищні форми традиційної святкової 
обрядовості й видовищність як певна естетична категорія й 
характерна ознака фольклорної культури українців вітчизня-
ними дослідниками вивчена недостатньо. До цієї теми зверта-
лися переважно практикуючі режисери або культурологи-до-
слідники сучасних масових заходів, які розглядають традицій-
ну святковість або в плані ґенези масових видовищ або як ма-
теріал для постановки сучасних масових дійств. Виключення 
становить, можливо, тільки книги українського режисера 
В.  Кісіна та доктора мистецтвознавства О.  Клєковкіна, які 
звертали увагу саме на засоби й способи візуального впливу 
видовищних форм традиційної культури та можливість їхньо-
го застосування у практиці режисерів сучасних масових видо-
вищних заходів, у тому числі в театрі й кіно 3. Також В. Кісін 
перший, хто подає загальну схему розвитку видовищної куль-
тури, де масові видовища посідають своє місце в історичному 
розвитку мистецтв та в зв’язку з цим трансформуються; окре-
мо він підкреслював синкретичний характер будь-якого видо-
вища. У своїй книзі В. Кісін дає визначення видовищу й видо-

2 Курочкін  О. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). Біла 
Церква, 2014. 358 с.

3 Кісін В. Режисура як мистецтво та професія: Життя. Актор. Образ. Із твор-
чої спадщини. Київ, 1999. 253 с.; Клековкін О. Політичний театр / ІПСМ Укра-
їни, НАМ України. Київ : Арт Економі, 2014. 160 с.; Клековкін Олександр Юрі-
йович. Histrionia. Лексикон [Електронна копія]. Електрон. текст. дані (1 файл: 
116 Мб). Київ : Арт Економі, 2011 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018).
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вищним видам мистецтва, вбачає й підкреслює різницю, яка 
між ними існує, вважає видовища найдавнішим видом люд-
ської діяльності. За визначенням В. Кісіна «Видовище – спеці-
ально організована у часі та просторі публічна демонстрація 
соціально значущої поведінки» 4.

Історія становлення й розвитку видовища (а також такої 
соціокультурної категорії, як видовищність), визначення його 
місця й основних функцій у соціумі (первісному, архаїчному й 
далі від античних часів і до сучасності) є актуальним питанням 
для вивчення й розуміння нинішнього стану видовищної куль-
тури українців і місця та значення традиційної святковості.

Видовище та видовищність як важлива складова людської 
культури, зокрема, як невід’ємний компонент масових дійств, 
генетично пов’язаних із первісними культами та ритуалами, ре-
лігійними відправами, святково-розважальними й рекреацій-
ними заходами постійно привертали увагу філософів (І. Кант, 
Я.  Ніцше), соціологів (Е.  Дюркгейм), психологів (З.  Фрейд, 
К.  Юнг, К.  Кереньї), релігієзнавців (М.  Еліаде), антропологів 
та етнологів (Е. Тейлор, Дж. Дж. Фрезер, Ж. Дюмезіль, К. Леві-
Строс), культурологів (К. Гінзбург, Й. Хейзінга, М. Хренов), ет-
нотеатрознавців (В. Гусєв, Л. Івлєва, Г. Некрилова), театральних 
режисерів (Л. Курбас, В. Мейєрхольд, Г. Толстогов, В. Кісін).

Дослідники первісної культури неодноразово підкреслю-
вали, що архаїчні обряди та ритуали, які супроводжувалися 
танцями, піснями, піднесеним настроєм, екстатичністю, мали 
установку на зорове сприйняття, видовищність, зовнішню 
ефектність, яскравість і були покликані підкреслити сакраль-
ний характер таких колективних дійств і протиставити їх 
профанній, буденній поведінці соціуму. Російський вчений 

4 Кісін В. Режисура… С. 12–13.
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О.  Веселовський вбачав у синкретичній первісній хореї за-
родки майже всіх жанрів і видів мистецтва, а  голландський 
культуролог Й.  Хейзінга з первісної ритуальної гри виводив 
загалом усю культуру людства, підкреслюючи її умовний та 
ігровий характер  5. Засновник англійської антропологічної 
школи Е. Тейлор сформулював тезу, що саме в архаїчних ри-
туалах вперше виникає ситуація, коли індивідуум з власного 
«Я» створює умовне «не Я», що, на думку дослідника, лягло в 
основу всіх майбутніх театральних і театралізованих дійств і 
різножанрових видовищ. Здатність до наслідування (мімесісу, 
за визначенням Аристотеля), видовищної гри й перевтілення 
на думку Я. Шиллера та І. Канта є тією ознакою, яка відрізняє 
homo sapiens від тварин. 

Представники т.  зв.  «кембриджської ритуальної школи» 
(Дж. Дж. Фрезер, А. Ван Геннеп), відстоювали примат риту-
алу над міфом, вважаючи, що первісний ритуал розігрував, 
ілюстрував рухами й мімікою давні міфи, а самі тексти міфів 
розглядалися ними як своєрідний «сценарій» календарних 
обрядів та ритуальних дій, пов’язаних із найважливішими 
перехідними моментами в житті людини (народження, ініці-
ація, шлюб, смерть).

Театрознавчий аналіз архаїчних за походженням риту-
альних дій, обрядових ігор та театралізованих видовищ як 
невід’ємної складової народної святкової культури східних 
слов’ян, було проведено в 1970–80-х  роках ленінградськими 
дослідниками В. Гусєвим, Г. Некриловою (Інститут театрознав-
ства і кінематографії), Л. Івлєвою (Пушкінський Дім). У своїх 
дослідженнях вони детально проаналізували роль маскування, 

5 Хейзинга  Й. Homo ludens. В  тени завтрешнего дня. Москва  : Прогресс, 
1992. 464 с. С. 31–34.
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гримування, перебирання, а  також костюмів і примітивного 
реквізиту, обрядових та ігрових дій, міміки, жестів та звуко-
вих ефектів для створення ритуалізованої «іншої реальності» 
й атмосфери видовища («позорища») під час календарних об-
рядів і релігійних свят, весілля й похорону, річних ярмарків і 
балаганів, суспільно резонансних подій тощо. 

Перші згадки про видовищність як характерну рису теа-
трального дійства відносяться до античних часів. У  трактаті 
«Поетика»Аристотель виділяє шість неодмінних складових 
трагедії: фабулу, характери, думки, словесне вираження, му-
зичну композиція і видовищність (opsis). В античній історіо-
графії згадуються такі популярні масові видовища, як пе-
ріодичні культові ігри (Олімпійські, Піфійські, Істмійські, 
Немійські) й містерії (наприклад, елевсінські на честь Деметри 
та Персефони, єгипетські на честь Осіріса), тріумфальна хода 
та поховальна церемонія видатної особи, мімічні вистави, 
циркові й спортивні змагання 6. Згідно з історичними джере-
лами, організовувалися вони як за рахунок громади, так і за ра-
хунок приватних організаторів-упорядників – хорегів 7. Часто 
розпорядником, який складав програму масового видовища, 
антрепренером, виконавцем головної ролі була одна й та сама 
особа. Античні джерела підкреслюють ту громадсько-політич-
ну функцію, яку масові видовища виконували в античному 
світі, поруч із іншими функціями: дидактичною, естетичною, 
рекреаційно-розважальною та ін. 8

Досліджуючи епоху пізнього середньовіччя в Європі, 
Й. Хейзінга у своєму ґрунтовному дослідженні «Осінь серед-

6 Словарь античности. 1992. С. 144, 357, 633, 650.
7 Там само. С. 624.
8 Тронський. С. 301–302.
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ньовіччя» підкреслював, що в цей історичний період різнома-
нітні святкування при королівських дворах, коронації й похо-
вання монарших осіб, релігійні процесії, ритуали посвячення 
в лицарі й лицарські турніри, змагання трубадурів, полювання 
й урочисті обіди, публічні страти злочинців і спалення відьом 
мали підкреслено видовищний характер  9. Естетика серед-
ньовіччя, згідно з висновками відомого культуролога, тісно 
пов’язана із видовищністю, намаганням учасників емоційно 
вплинути, вразити й приголомшити тих, хто спостерігав за 
такими масовими діями. По суті, середньовічне видовище по-
стає як специфічна образна реальність, а видовищність пере-
творюється на своєрідну форму суспільної свідомості. Цікаві 
міркування висловлює Й. Хейзінга і щодо тих, хто відповідав 
за влаштування свят, церемоній тощо, підкреслюючи зростан-
ня їхньої як суспільної, так і політичної ролі в епоху пізнього 
середньовіччя 10. 

Питання видовищності низової (народної) святкової куль-
тури, зокрема, європейського карнавалу часів середньовіччя й 
Ренесансу, блискуче проаналізовані М. Бахтіним у монографії 
«Творчість Франсуа Рабле й народна культура середньовіччя 
та Ренесансу». Аналізуючи обрядово-видовищні, карнавальні 
форми святкової культури цього історичного періоду – влас-
не карнавал, а  також «свята дурнів», «свято ослів», церковні 
й «храмові» святкування, містерії й соті, ярмарки, свята збо-
ру врожаю тощо, М. Бахтін зазначає: «За своїм наочним, кон-
кретно-чуттєвим характером і за наявністю сильного ігрового 
елементу вони близькі до художньо-образних форм, саме до 
театрально-видовищних. І  дійсно  – театрально-видовищні 

9 Хейзинга Й. Осень средневековья. Москва : Наука, 1988. 540 с. С. 126.
10 Там само. С. 128.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



336

Розділ 4. НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ

форми середньовіччя в значній своїй частині тяжіли до народ-
но-майданної карнавальної культури і певною мірою входили 
до її складу. Але основне карнавальне ядро цієї культури зо-
всім не є чисто художньою театрально-видовищною формою і 
взагалі не відноситься до царини мистецтва. Воно знаходиться 
на межі мистецтва і самого життя. По суті, це – саме життя, але 
оформлене особливим ігровим чином» 11.

Використовуючи теоретичні напрацювання дослідників 
видовищних форм культури, спробуємо проаналізувати місце, 
значення й основні функції видовищної складової традицій-
ної святкової обрядовості. По-перше, можемо констатувати, 
що на ранніх етапах розвиту архаїчної культури видовище є 
однією з форм ритуальної поведінки, яка маркує обрядову 
сферу й допомагає індивіду відчути перехід від буденного до 
сакрального часу. По-друге, видовище завжди є явищем ма-
совим, де окрема людина відчуває себе частиною колективу, 
«свого» соціуму. По-третє, видовище завжди є засобом і спо-
собом масової комунікації і тісно пов’язане із масовою сві-
домістю, домінуючою на даному історичному етапі розвитку 
людства. І  в архаїчному, і  в традиційному суспільстві видо-
вище було пов’язане зі сферою сакрального й було своєрід-
ною формою комунікації з вищими силами за принципом 
«ми тобі тут і зараз офіру, треби, ритуали, а ти – потрібні нам 
сприятливі умови, блага». Урешті-решт, спів, ігри й танці, які 
й створюють видовище, були неодмінною складовою архаїч-
них культів і традиційних святкових обрядів. Водночас ці ри-
туальні форми поведінки були засобом соціалізації індивіда й 
виконували функцію міжособистісної комунікації. Ці функції 
ритуальної поведінки генетично пов’язані з обрядовістю, а та-

11 Бахтін. 1990. С. 12.
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кож зумовили видовищні форми її вираження. Отже, спільні 
витоки обрядовості та видовища визначають основні функції, 
а  також структуру, закони і специфіку, становлення, розви-
тку й побутування видовища як соціокультурного феномена. 
Сучасні форми проведення свят, які користуються популяр-
ністю й сьогодні (Купала, Маланка, гаївкові фести, Проводи 
русалок і Водіння Куста) успадкували ті ж форми спаціації, зо-
внішнього втілення, які були і у наших предків. Проте, якщо в 
традиційному суспільстві вони ґрунтувалися на пробудженні 
й розвитку аудіотактильних властивостей людини, то сьогодні 
останні майже повністю притлумлені домінуючою у сучасно-
му суспільстві візуальною культурою. Це призводить до того, 
що у святковому видовищі індивід залишається глядачем, а не 
активним учасником дійства.

Закони функціонування видовища генетично тісно пов’язані 
з ритуалами і міфами. Сутність видовища – у специфічному ви-
довищному часі і просторі. Цей час і простір видовища також 
мають ритуально-міфологічну природу. Закономірності існуван-
ня видовища залежать передусім від цих категорій, що залиша-
ються незмінними й сягають ритуально-міфологічних витоків. 
З огляду на існування цих категорій та існування саме у такому 
вигляді, яке притаманне ще природі первісного ритуалу і міфу, 
варто розглядати видовище й видовищність як феномен культу-
ри. Таким чином, якщо встановити й проаналізувати природу й 
головні одиниці видовища, то це створює можливість дослідити 
сутнісні характеристики видовища і визначити загальні риси й 
закономірності видовищного процесу. Адже родові, генетичні 
особливості притаманні не тільки традиційним видовищам, але 
й властиві новітнім формам видовищної культури.

Для традиційних форм видовищних дійств характерною 
рисою є відсутність поділу учасників на актантів і глядачів та 
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одномоментність дії та її сприйняття всіма учасниками дій-
ства. Безпосередній контакт учасників, активна комунікація 
між актантами є головною рисою фольклорної культури за-
галом. Традиційні форми видовищ, як зазначає М.  Хренов, 
завжди пов’язані з географічним простором. «В силу цього, їх 
своєрідність складають помітно виражені етнографічні, регі-
ональні, національні й культурні аспекти, значимість яких в 
контексті універсальних засобів комунікації знижується»  12. 
До універсальних автор відносить т. зв. «технічні» видовищні 
форми (кіно, телевізійні програми й шоу, сьогодні можна туди 
ж віднести й канали на YouTube). Цілком можна погодитися із 
дослідником, що видовище відповідає тому місцю, де воно від-
бувається і у таких видовищних дійствах прагне взяти участь 
все населення, принаймні значна його частина. 

Визначальним фактором для видовищ є не тільки простір, ло-
кації, але й часовий фактор. Адже пов’язані з календарними свя-
тами, звичаями й обрядами видовища мають стабільну цик лічну 
ознаку, відбуваються в один і той же календарний час і, як пра-
вило, на одному ж тому місці. «Тому для традиційних видовищ-
них форм характерна символізуюча позачасовість стверджуючих 
ними цінностей, повторюваність окремих елементів 13.

В епоху масового виробництва і масового споживання тра-
диційний фольклор зазнає сильних деформацій і може зник-
нути назавжди із живого побутування, залишившись тільки у 
аудіо-фоно-фото-кіно фіксаціях. Ті функції, які раніше в тра-
диційному суспільстві виконував фольклор (соціально-регу-
люючу, естетичну, розважальну, рекреаційну, психоемоційну 

12 Хренов Н. Зрелища в эпоху восстания масс. Москва : Наука, 2006. 646 с. 
С. 7.

13 Там само.
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тощо), частково беруть на себе спочатку радіо, згодом телеба-
чення, сьогодні – глобальна мережа й індустрія розваг. Вони 
стають частиною побуту, набуваючи цілком профанних рис, 
на відміну від театру й кіно, які як вид мистецтва не поривають 
зі сферою сакруму. 

Саме профанація українського традиційного фолькло-
ру породила таке явище, як «шароварництво». Підхоплене й 
розтиражоване засобами масової інформації, у  другій поло-
вині ХХ  ст. воно сформувало в масовій свідомості українців 
стійке неприйняття як фольклорно-етнографічних підробок, 
так і традиційної культури як нібито явища маргінального, 
низькопробного. Це особливо було характерним для часів 
брєжневського «застою». В  інших республіках СРСР такого 
неприйняття не спостерігалося. Навпаки, грузинське багато-
голосся саме в цей час стає «національним брендом», в Естонії 
запроваджуються фестивалі народної пісні на Співочому 
полі, в  Росії з’являється ансамбль народної російської пісні 
Д. Покровського, який започатковує новий напрямок у музич-
ному виконавстві: сценічне відображення народного твору в 
формах, максимально наближених до автентичних. 

Якщо сьогодні в селах України ще можна записати гур-
товий багатоголосний спів, то цьому ми великою мірою за-
вдячуємо тому рухові, який у 1980-х  роках активізував рес-
публіканський радіо конкурс «Золоті ключі». Концепція і ре-
алізація цього проекту належить музикознавцю Софії Гриці. 
В  кожному селі й містечку, районному центрі були створені 
фольклорно-етнографічні ансамблі, які брали участь у оглядах 
і конкурсах різного рівня. Репертуар таких ансамблів буду-
вався на традиційному пісенному репертуарі даного регіону. 
В строго науковому розумінні такий спів не є автентичним ви-
конанням, а скоріше секундарним, вторинним використанням 
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фольклорного матеріалу на самодіяльній сцені, тобто є яви-
щем фольклоризму. Безперечно, на певному етапі фольклор-
но-етнографічні ансамблі виконали свою роль для збереження 
фольклорного фонду. Зазначимо, що для виконання на сцені 
фольклорного твору, учасники перебиралися у народні костю-
ми, які вже давно вийшли з ужитку. Особливе захоплення ви-
кликали ті виконавці, які не просто стояли й співали, а ті, хто 
супроводжували спів мімікою, жестами, рухами. Часто з цією 
ж метою використовувалися ужиткові предмети (рогач, качал-
ка, прядка тощо). Сьогодні найчастіше учасники фольклорних 
ансамблів відтворюють цілі фрагменти обрядів (весільного, 
родильного) або свята (Купала, Андрія, Маланка, русалії). 

З тим, що традиційний фольклор в Україні вмирає разом із 
довоєнним поколінням, сьогодні погоджуються всі дослідни-
ки. Значною мірою цьому сприяє урбанізація України, куль-
тура якої в минулому була тісно пов’язана з аграрним вироб-
ництвом. До 1920-х років сільське населення країни складало 
80 %, сьогодні ж ми маємо майже 60 % українців, які живуть 
або працюють у містах. Урбаністичне суспільство споживан-
ня «споживає» єрзац-культурні продукти, які широко пропа-
гуються й пропонуються масовою культурою. На відміну від 
традиційної спільноти, де кожен є суб’єктом творення/від-
творення культурного артефакту та напряму й безпосередньо 
включений у культурний процес, масова культура орієнтована 
на об’єкт пасивного сприйняття, із запитами на рівні «зробіть 
мені красиво». 

В Україні останнім часом фольклор і окремі атрибути 
націо нальної культури в повсякденному побуті (костюм або 
певні його елементи, текстиль, кераміка тощо) посідають про-
відне місце в процесі самоідентифікації українців. Наявність 
вишиванки і ґерданів у гардеробі, участь в етнофестивалях, ко-
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лекції рушників, писанок, ручної кераміки свідчать не тільки 
й не стільки про зацікавлення автентикою, а радше маніфес-
тують приналежність до української національної спільноти, 
національної культури. За нашими спостереженнями, в страті 
сільської та міської молоді звичаї андріївської Калети, Івана 
Купала, різдвяно-новорічних забав користуються надзвичай-
ною популярністю. До кола молодіжних свят останнім часом 
долучилося і свято святого Валентина як дня всіх закоханих, 
яке разом із народними за походженням святами утворює річ-
не коло молодіжних свят. 

Як і в усьому світі, в Україні сьогодні фольклорна культура 
цікавить у переважній більшості людей освічених та із серед-
німи доходами. На численні фольклорно-етнографічні фести 
з’їжджаються, як правило, студентська молодь, люди твор-
чих професій (художники, літератори, музиканти). Подібні 
фестивалі в програмі мають майстер-класи, на яких навчають 
українським народним танцям, співу, ремеслу. Обов’язковою 
складовою є ярмарок, на якому спродуються народні майстри. 
Незмінно присутні фольклорні ансамблі, що називають себе 
«гурт автентичного співу», які безпосередньо пов’язані з фоль-
клорними кафедрами консерваторій і вишів і для яких поді-
бні виступи є заробітком. Вал подібних фестивалів із квітня по 
вересень свідчить про виникнення туристично-рекреаційної 
індустрії, яка використовує традиційний фольклорний репер-
туар у розважальних і комерційних цілях. Так, один з найпопу-
лярніших фестивалів «Шешори», що проводився в Карпатах, 
задумувався як розважальна програма для закордонних роке-
рів, побудована на місцевій фольклорній екзотиці.

Звернення до витоків видовищної культури певною мірою 
властиві сучасним фестивалям. Фестивальний рух, що наро-
дився у ХVIII ст. як специфічна концертна форма, сьогодні є 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



342

Розділ 4. НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ

потужним культурним і економічним чинником, широко роз-
повсюдженим в усьому світі. З  одного боку, він є частиною 
глобалізаційного проекту, з іншого – саме усвідомлення всепо-
глинаючої глобалізації примушує соціум звертися до питань 
самоідентифікації, національних витоків, етнічної культури.

Можна констатувати, що в українському урбаністичному 
середовищі поруч з традиційними фольклорними формами 
сформувалася нова комунікативна система, що отримала наз-
ву постфольклор. Це явище є відносно новим для країн пост-
радянського простору, але добре відоме й досліджене в країнах 
Заходу, що зайвий раз підкреслює невідворотність глобаліза-
ціних процесів.

Термін постфольклор до наукового обігу ввів московський 
вчений С. Неклюдов. Він відносить постфольклорні твори до 
«третьої культури», рівнодистанційованої як від «низької» 
(традиційної патріархальної) культури, так і «високої» (класич-
ної елітарної) культури. Сам термін постфольклор викликав 
дискусію серед фольклористів і культурологів, яка не заверши-
лася й триває до сьогодні. Наявність в просторі усної комуні-
кації нових явищ визнають усі дослідники, питання полягає в 
тому наскільки ці явища пов’язані із традицією та чи дійсно 
остання зникає остаточно. Адже сучасний фольклорний твір 
за формальними і змістовими ознаками генетично пов’язаний 
із традиційним фольклором і міфологією, функціонує в місь-
кому культурному просторі. Найвірогідніше, з  окрушин іще 
не так давно цілісної системи усної культури сьогодні форму-
ється нова система усної анонімної комунікації, яка частково 
використовує старі коди, частково використовує нові техніч-
ні можливості. Важко погодитися з тими дослідниками, які 
пов’язують її виключно з урбаністичною культурою. Сьогодні 
постфольклорні явища тотально охоплюють всі соціальні й ві-
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кові верстви населення, функціонують не тільки в містах, а й 
сільському, переважно молодіжному середовищі. Наприклад, 
sms-ки «прикольні», сатиричні , вітальні, т. зв. «листи щастя» 
тощо. Припускаємо, що постфольклор функціонує в усіх на-
званих верствах населення, але неоднорідно й нерівномірно. 
Проте це тільки позірне припущення, адже, на жаль, соціоло-
гія фольклорної, ширше – усної культури як специфічної ко-
мунікативної системи, на українських наукових теренах зна-
ходиться в зародку.

Отже, ми можемо підсумувати, що сьогодні в Україні од-
номоменто існують традиційний фольклор, урбаністичний 
фольклор, явища фольклоризму і постфольклор. Коротко зу-
пинимося на загальній характеристиці кожного цього явища, 
визначивши його основні константи, специфіку побутування, 
зв’язок із національною традицією і основні напрямки транс-
формації. 

Фольклорно-етнографічні експедиції, проведені Інститутом 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського у різних регіонах України протягом 1990–2000-х років 
засвідчили, що попри значне звуження зони вживання тради-
ційного фольклору, він залишається важливою ланкою в по-
всякденному й святковому житті українців. Традиція прояв-
ляється не тільки в постійному безперервному функціонуван-
ні окремих фольклорних жанрів і текстів, а а насамперед у ти-
пологічній спадковості загальних законів фольклорного мис-
лення, моделей сюжетів, прийомів конструювання фольклор-
ного тексту, поетичних засобів, вербальних і паравербальних 
стереотипів, виконавських практик тощо. Найбільших втрат 
зазнала ритуально-обрядова система традиційної культури, 
яка регулювала міжособистісні стосунки, впорядковувала річ-
ний час, санкціонувала важливі суспільні інститути. Ці втрати 
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зумовлені не тільки об’єктивними чинниками, пов’язаними 
із зміною суспільних відносин, а  й репресіями, які протягом 
майже 70  років були направлені на знищення народної об-
рядовості, як «забобонів» і «пережитків». Впровадження но-
вої соціалістичної обрядовості не залишили помітного сліду 
в українському соціумі. Через майже тридцять років після 
розпаду СРСР в активному побутуванні залишається тільки 
Новий рік як досить вдалий альтернативний проект зимовим 
святкам. 

Зазначимо, що на більшості території України колядування, 
вертеп, Маланка та інші новорічні обряди заборонялися місце-
вою радянською адміністрацією. Там, де адміністрація була ло-
яльною до виконавців традиційних обрядів, вони залишилися 
в живому побутуванні. Це стосується не тільки західних регіо-
нів України, але й східних. Так, як свідчать експедиційні запи-
си на Луганщині, Миколаївщині, Донеччині, Харківщині обря-
ди зимового циклу існують тут і нині, виконуючи сьогодні, як 
і в інших регіонах, виключно рекреаційну-розважальну функ-
цію. У згаданих регіонах зберігся звичай обдарування коляд-
ників ритуальним печивом у вигляді коників, зірок, півників, 
хрестів, «баришень». Маланкування в живій народній традиції 
є на Снятинщині (сс. Белалуя, Іспас, Соколівка), Гуцульщині 
(Верховина) на Миколаївщині (с. Курячі Лози). За підтримки 
сільської адміністрації, зокрема голови колгоспу, зберігся уні-
кальний обряд «Водіння Куста» на Трійцю в с.  Сварицевичі 
Дубровицького району Рівненської області. В  с.  Гавронщина 
і нині переселенці із Чорнобильської зони з  с.  Річиця вико-
нують обряд «Проводів русалок», який теж був відроджений 
завдяки зусиллям та увазі до місцевих виконавців з боку ві-
домого етномузиколога Є.  Єфремова та керівника комплек-
сною Чорнобильською експедицією Р.  Омеляшка. Сьогодні 
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сюди, як і в Сварицевичі приїжджають подивитися обряд не 
тільки фольклористи і культурологи з Польщі, Франції, США, 
Канади, але й цілі автобусні екскурсії співвітчизників подиви-
тися на «автентичний обряд». Постає питання наскільки такі 
підготовлені свята можна вважати «народними»? Скоріше це 
явище художньої самодіяльності, відтворюваної на «сцені» 
природи. 

На сьогодні народні свята внесені у річні плани обласних і 
районних відділів культури, які відповідають за їх проведення, 
пишуть сценарії, складають план майбутньої події, визначають 
склад учасників тощо. Головний акцент ставиться на «сценіч-
ності», розважальності й видовищності свята: якщо вдається 
справити сильне емоційне враження, здивувати публіку, тоді 
проведення свята вважається вдалим. Тут основна функція 
традиційного й сучасного видовища збігаються по суті. Адже 
засадничою властивістю видовища у всі часи, від часів варвар-
ства до сучасності, є здатність справити враження. Видовища 
відтворюють незвичне, неочікуване, виключне і навіть чудесне 
і ця властивість видовищ як соціокультурного явища покли-
кана підкреслити контраст із буденним, профанним. Але де-
монстрація незвичного, що не відповідає правилам і канонам, 
є характерною ознакою як фольклорного мислення, так і тра-
диційного видовища. Цю рису доволі вдало коментує дослід-
ник видовищної культури М. Хренов: «В традиційних видови-
щах (особливо сучасних) можуть використовуватися форми 
окремих видовищних видів мистецтва, тобто професійних ви-
дів художньої діяльності. Проте ця обставина їх принципових 
ознак не порушує. У цьому контексті елементи художніх видо-
вищ функціонують за законами видовищ традиційних» 14. 

14 Хренов Н. Зрелищ в епоху восстания масс… С. 18.
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Розділ 4. НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Підсумовуючи, можемо констатувати, що традиційні ви-
довища є однією з найдавніших і найдемократичніших форм 
культури водночас. Традиційні святкові видовища, генетично 
пов’язані з міфо-ритуальною сферою, трансформуючись у пла-
ні вираження, зберігають свої основні функції: комунікативну, 
ідентифікуючу, подолання соціального відчуження, зняття со-
ціальної напруги й конфліктності та рекреативну. Попри те, 
що традиційна святкова обрядовість все частіше й все більше 
відходить від своїх генетичних витоків, змінюючи змістове 
їх наповнення, видовищна, емоційна їхня складова залиша-
ється незмінною й стабільною. Традиційні видовищні форми 
культури зберігають механізм особливої комунікації, а  саме 
фольклорної комунікації, під час якої учасники видовищно-
го дійства є одночасно й виконавцями й глядачами. В кому-
нікативному плані такі видовища протиставляються видови-
щам, які функціонують за принципом професійної діяльності. 
Вивчення традиційних видовищ допомагає глибше зрозуміти 
масові стереотипи сприйняття оточуючої дійсності, дослідити 
компенсаторні механізми й функції видовища як культурно-
го феномену, розширити комунікативні можливості кожного 
учасника видовищного дійства, що є актуальною практичною 
проблемою української гуманітаристики. IM
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